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ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da

Reunião

Número Tipo Data da

Publicação

Página

22.03.2012 3ª Reunião Regional da CIPE São

Francisco

01.04.2014 62

17.12.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

59/2013

11.04.2014 588

17.12.2013 11ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno - na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.04.2014 1774

19.02.2014 20ª Reunião Ordinária da CPI da

Telefonia

01.04.2014 55

27.02.2014 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.04.2014 935

11.03.2014 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

10.04.2014 519
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outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.03.2014 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

01.04.2014 56

12.03.2014 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.04.2014 589

12.03.2014 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

12.04.2014 936

18.03.2014 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.04.2014 1387

19.03.2014 3ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

01.04.2014 57

19.03.2014 4ª Reunião Regional da Comissão

da CIPE São Francisco

11.04.2014 590
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19.03.2014 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.04.2014 939

20.03.2014 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

01.04.2014 59

20.03.2014 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.04.2014 521

21.03.2014 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

01.04.2014 61

24.03.2014 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

01.04.2014 62

25.03.2014 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.04.2014 595

25.03.2014 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

11.04.2014 593
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Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.03.2014 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.04.2014 593

25.03.2014 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.04.2014 590

25.03.2014 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.04.2014 947

25.03.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.04.2014 945

25.03.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.04.2014 1209
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25.03.2014 2ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.04.2014 1775

25.03.2014 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.04.2014 1850

26.03.2014 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

04.04.2014 302

26.03.2014 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.04.2014 522

26.03.2014 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.04.2014 598

26.03.2014 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

11.04.2014 597
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17ª Legislatura

26.03.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.04.2014 596

26.03.2014 4ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.04.2014 940

27.03.2014 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.04.2014 599

27.03.2014 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

16.04.2014 962

28.03.2014 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.04.2014 600

31.03.2014 10ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

12.04.2014 725
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Realização do Ciclo de

Debates Resistir Sempre -

Ditadura Nunca Mais - 50 Anos

do Golpe de 64

31.03.2014 9ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Resistir Sempre -

Ditadura Nunca Mais - 50 Anos

do Golpe de 64

12.04.2014 670

01.04.2014 22ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

03.04.2014 169

01.04.2014 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

10.04.2014 523

01.04.2014 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.04.2014 603

01.04.2014 Evento Realizado na 22ª

Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Resistir Sempre -

12.04.2014 843
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Ditadura Nunca Mais - 50 Anos

do Golpe de 64

01.04.2014 11ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Resistir Sempre -

Ditadura Nunca Mais - 50 Anos

do Golpe de 64

12.04.2014 786

01.04.2014 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.04.2014 949

01.04.2014 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.04.2014 1726

01.04.2014 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.04.2014 1777

02.04.2014 Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

04.04.2014 302

02.04.2014 23ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

04.04.2014 215
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17ª Legislatura

02.04.2014 5ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.04.2014 604

02.04.2014 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

15.04.2014 952

02.04.2014 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.04.2014 951

02.04.2014 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.04.2014 950

02.04.2014 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.04.2014 967

02.04.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

16.04.2014 965
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4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

02.04.2014 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.04.2014 964

02.04.2014 6ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.04.2014 1780

03.04.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

05.04.2014 354

03.04.2014 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.04.2014 606

03.04.2014 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.04.2014 1790

04.04.2014 Reunião Solene da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

09.04.2014 405

07.04.2014 12ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Igreja

Adventista pelos 150 Anos de

10.04.2014 506



____________________________________________________________________________ 

sua Fundação

07.04.2014 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.04.2014 607

07.04.2014 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.04.2014 1731

07.04.2014 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.04.2014 1729

08.04.2014 24ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.04.2014 433

08.04.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

16.04.2014 970

08.04.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

16.04.2014 968

08.04.2014 5ª Reunião Extraordinária da 29.04.2014 1791
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Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

08.04.2014 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.04.2014 1854

08.04.2014 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.04.2014 1851

09.04.2014 25ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.04.2014 545

09.04.2014 1ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.04.2014 907

09.04.2014 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

15.04.2014 954

09.04.2014 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

25.04.2014 1389
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

09.04.2014 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.04.2014 1388

09.04.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.04.2014 1733

09.04.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.04.2014 1804

09.04.2014 5ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.04.2014 1803

09.04.2014 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.04.2014 1798

09.04.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

29.04.2014 1793
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Ordinária da 17ª Legislatura

10.04.2014 26ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.04.2014 629

10.04.2014 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.04.2014 1734

10.04.2014 Evento Realizado na 26ª

Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Comunicação,

Regulação e Democracia

26.04.2014 1530

10.04.2014 13ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Comunicação,

Regulação e Democracia

26.04.2014 1464

10.04.2014 7ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.04.2014 1806

10.04.2014 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

29.04.2014 1805
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Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

11.04.2014 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.04.2014 1735

11.04.2014 15ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Comunicação,

Regulação e Democracia

26.04.2014 1664

11.04.2014 14ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização do Ciclo de

Debates Comunicação,

Regulação e Democracia

26.04.2014 1601

11.04.2014 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.04.2014 1809

11.04.2014 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Direitos

Humanos e de Participação

Popular na 4ª Sessão

29.04.2014 1808
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.04.2014 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.04.2014 1391

14.04.2014 16ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Fundação

Cristiano Varella - Hospital do

Câncer de Muriaé - pelos 10

Anos de sua Criação

25.04.2014 1378

15.04.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.04.2014 997

15.04.2014 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.04.2014 1826

15.04.2014 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.04.2014 1824

15.04.2014 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

29.04.2014 1823
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Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.04.2014 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.04.2014 1820

15.04.2014 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.04.2014 1819

15.04.2014 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.04.2014 1814

15.04.2014 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.04.2014 1813

15.04.2014 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.04.2014 1810
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16.04.2014 27ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.04.2014 1077

16.04.2014 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.04.2014 1837

16.04.2014 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

29.04.2014 1835

16.04.2014 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.04.2014 1832

16.04.2014 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.04.2014 1830

16.04.2014 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

29.04.2014 1828

22.04.2014 28ª Reunião Ordinária da 4ª 24.04.2014 1168



____________________________________________________________________________ 

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.04.2014 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.04.2014 1838

23.04.2014 2ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.04.2014 1375

23.04.2014 29ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.04.2014 1315

23.04.2014 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.04.2014 1858

23.04.2014 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.04.2014 1855

24.04.2014 30ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.04.2014 1423

24.04.2014 17ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Grupo Zema, de

29.04.2014 1747



____________________________________________________________________________ 

Araxá, pelos 90 Anos de sua

Fundação

24.04.2014 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.04.2014 1859

25.04.2014 18ª Reunião Especial da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Universidade

Federal de Alfenas - Unifal-MG

- pelo Centenário de sua

Fundação

29.04.2014 1760

25.04.2014 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.04.2014 1860
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE ABRIL DE 2014

ATAS
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA TELEFONIA, EM 19/2/2014

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Ulysses
Gomes,  João  Leite,  Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada  e  Romel  Anízio,
membros da supracitada comissão. Estão presentes também a deputada Liza Prado
e o deputado Duarte Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé
Maia,  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 o relatório final da comissão e
esclarece  que,  dando  continuidade  à  reunião  anterior,  o  documento  continua  em
discussão. O presidente registra a presença da sra. Tainah Marrazzo, presidente em
exercício  do  Fórum dos  Procons  Mineiros,  representando 121 Procons  em  Minas
Gerais; e dos srs. Marcelo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia-MG, e Nilson
Ferreira Neto, superintendente do Procon em Juiz de Fora. O relator, deputado João
Leite, faz a leitura de plano de melhorias no sistema de telefonia móvel. O presidente
convida os srs. Erik Cordeiro Caldas Fernandes, diretor regional da Claro S.A. no
Estado; José Luiz Gattás Hallak, diretor de relações institucionais da Oi; Patrick de
Azevedo Ferreira, gerente de relações institucionais da Tim Brasil; e Renato Gomes
dos  Santos,  diretor  regional  da  Vivo  em Minas  Gerais,  para,  juntamente  com os
parlamentares, assinarem o termo de compromisso. Na oportunidade, convida os três
representantes do Procon, acima citados, e os srs. Thiago Santana e Thiago Ribeiro
de Oliveira, respectivamente, diretor de comunicação e diretor da Secretaria Geral do
Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais - Sinttel, para
assinarem como testemunhas. Encerrada a discussão, o relatório final é colocado em
votação e aprovado.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a presidência  agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da comissão.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2014.
Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes - João Leite - Adalclever Lopes - Lafayette de

Andrada - Romel Anízio.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2014
Às  9h45min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Itamarandiba  os  deputados

Vanderlei  Miranda e Wander Borges (substituindo o deputado Marques Abreu, por
indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes também os deputados Adelmo Carneiro Leão e Neider Moreira. Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Wander Borges,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a debater o enfrentamento ao uso de crack e outras drogas no Município de
Itamarandiba e região. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  os  Srs.  Erildo  do  Espírito  Santo  Gomes,  prefeito  Municipal  de
Itamarandiba;  Eduardo  César  Moreira,  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Itamarandiba; Ten. PM André Luiz Pinto da Rocha, comandante da Polícia Militar de
Itamarandiba;  Vinicius  de  Barros  Mendonça,  delegado  de  Polícia  Civil  de
Itamarandiba; Henrique Macedo, promotor de Justiça da Comarca de Itamarandiba;
Wagner  Costa  dos  Santos,  presidente  do  Conselho  Municipal  Antidrogas  de
Itamarandiba;  Gilberto  Fernandes  de  Araújo,  presidente  da  Associação  Amar  e
Renascer  -  Amar  -  e  da  Fazenda  de  Recuperação  de  Dependentes  Químicos  -
Faamar; Afonso Arinos de Campos Gandra, advogado e ex-prefeito de Itamarandiba;
Márcio Gomes, advogado e ex-prefeito de Itamarandiba; e Gabriel de Fátima Santos,
ex-vereador  de  Itamarandiba,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência concede a palavra ao deputado Neider Moreira, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Em seguida, concede a
palavra aos deputados Adelmo Carneiro Leão e Wander Borges. 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. 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.
Vanderlei  Miranda,  presidente  -  Marques  Abreu  -  Pompílio  Canavez  -  Carlos

Mosconi.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2014

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e
os deputados Marques Abreu e Duarte Bechir (substituindo o deputado Bosco, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula,
presidente do Tribunal Superior do Trabalho, publicado no  Diário do Legislativo em
13/3/2014. A presidente informa o recebimento das seguintes proposições, para cuja
relatoria designou o deputado Bosco: Projetos de Lei nºs 1.497/2011, 3.444/2012 e
4.932/2014, em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.817 e 4.818/2013, 4.845 e
4.849/2014 (relator:  deputado Bosco),  que receberam parecer  por  sua aprovação.
Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  7.302/2014.  Registra-se  a
presença do deputado Celinho do Sinttrocel. 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 9.280/2014, 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;
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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 3/1/2014, que dispõe
sobre a gratuidade do serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros
para o idoso e a pessoa com deficiência;

nº 9.333/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Cemig pedido de informações acerca das condições de trabalho de
trabalhadores  que prestam  serviços  terceirizados  a  essa  companhia,  em  face  de
relatório  resultante  de  ação  conjunta  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  e  do
Ministério Público do Trabalho.

É adiada, a requerimento do deputado Duarte Bechir, a votação do requerimento 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. É designado, a requerimento do deputado Duarte Bechir, relator para emitir
parecer sobre o Requerimento 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 pública, a ação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego
e do Ministério  Público  do  Trabalho que atestou condições degradantes  de  labor,
análogas ao trabalho escravo, infligidas a trabalhadores da Cemig.  São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 9.331/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
em Presidente Bernardes para debater, em audiência pública, o não cumprimento de
medida  judicial  que  determinou  a  reintegração  de  servidores  municipais  pela
prefeitura;

nº 9.332/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  relatório  técnico  Identificação,
mensuração e análise dos acidentes, doenças e mortes no setor mineral, elaborado
pela  Fundacentro  em parceria  com a  CNTI.  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.
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Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel - Wander Borges - Duarte Bechir.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2014
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Luiz Henrique e Lafayette de Andrada (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 debater as ações de interiorização da política cultural 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
da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil e de Relações
Institucionais (21/2/2014); e do Sr. Sílvio Antônio de Oliveira Melo, comandante-geral
do Corpo de Bombeiro Militar  de Minas Gerais (13/3/2014).  O presidente acusa o
recebimento dos Projetos de Lei nºs 4.882 e 4.888/2014 em turno único, dos quais
designou  como  relatora  a  deputada  Luzia  Ferreira.  Registra-se  a  presença  do
deputado  Elismar  Prado,  que  assume  a  presidência  da  comissão.  O  presidente
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Manuella Abdanur
de Paula Machado, diretora de Interiorização, e Janaina Cunha Melo, superintendente
de Interiorização e Ação Cultural da Secretaria de Estado de Cultura, representando a
secretária de Cultura; Maria Magdalena Rodrigues da Silva, presidente do Sindicato
dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais; e
os Srs. Anibal Henrique de Oliveira Macedo, vice-presidente do Conselho Estadual de
Políticas Culturais - Consec; Rubem Silveira dos Reis, presidente da Associação dos
Produtores  Culturais  de  Uberlândia  e  região;  Fábio  Neves,  vereador  da  Câmara
Municipal  de  Montes  Claros,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, o presidente tece suas
considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra à deputada Luzia Ferreira e
ao deputado Luiz Henrique, que também são autores do requerimento. Logo após,
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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 9.342/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -
pedido de providências para que realize, na regulamentação da Lei  nº 21.159, de
17/1/2014, que proíbe, no âmbito do 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. Requer ainda
sejam encaminhadas à Semad as notas taquigráficas da audiência pública realizada
pela comissão no dia 12/3/2014, que debateu a situação do circo no Estado;

- nº 9.343/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  liberação  de  recursos
financeiros para o Conservatório Estadual Lorenzo Fernândez, em Montes Claros, e
para o Conservatório de Bocaiuva, ambos em situação precária e com denúncias de
demissões, o que inviabiliza a assistência de mais de 5 mil alunos atendidos pelos
dois conservatórios;

- nº 9.344/2014, do deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  no  Município  de  Montes  Claros,  a
situação  do  Conservatório  Estadual  de  Música  Lorenzo  Fernândez,  que  enfrenta
sérios problemas na conservação do prédio e em virtude das mudanças ocorridas na
direção  e  quadro  administrativo  de  funcionários  neste  ano.  Requer  ainda  seja
convidada a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para participar 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, 26 de março de 2014.
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Elismar Prado, presidente - Carlos Mosconi - Marques Abreu.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2014

Às 10 horas, comparece na Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa 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, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência
informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  Resolução  nº  4.131 da ANTT,  de
3/7/2013, que autoriza a erradicação de cerca de 1.760km de linhas ferroviárias na
área de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, esclarecer o impacto dessa norma
no patrimônio histórico ferroviário do Município de Viçosa e região e deliberar sobre
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir a Sra. Júlia Ribeiro de Freitas, representante da ONG Amigos do Trem, e
os Srs. Sebastião Tavares de Resende, pró-reitor da Universidade Federal de Viçosa;
Geraldo Luis Andrade, vereador do Município de Viçosa; Fernando Augusto Formiga,
assessor da Superintendência de Infraestrutura de Transporte Ferroviário de Cargas
da  ANTT,  representando  Jorge  Luiz  Macedo  Bastos,  diretor-geral  dessa  agência;
Rogério Veiga Aranha, superintendente do Patrimônio da União em Minas Gerais, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Agnaldo Pacheco, presidente do
Núcleo  de  Conservação  Ferroviária  de  Viçosa;  José  Osvaldo  Cruz,  gerente  de
relações institucionais da Ferrovia Centro-Atlântica; Antônio Prata Amado da Silva,
chefe  do  Departamento  de  Engenharia  de  Transportes  do  Cefet-MG;  que  são
convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  na  qualidade  de  autor  do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
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.
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Paulo Lamac, presidente.
ATA DA 3ª REUNIÃO REGIONAL DA CIPE SÃO FRANCISCO, EM 22/3/2012

Às  9h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Paulo  Guedes,
coordenador da supracitada comissão, que declara aberta a reunião. Com base no
art.120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a  qual  é dada por  aprovada.  O coordenador  informa que a reunião se destina a
debater  a situação da implantação da hidrovia do São Francisco e interrompe os
trabalhos ordinários para ouvir os Srs. Warmillon Fonseca Braga, prefeito municipal
de Pirapora; Esmeraldo Pereira Santos, presidente da Câmara Municipal de Pirapora;
José  Machado,  assessor  especial  do  Ministério  da  Integração  Nacional,
representando  o  Sr.  Fernando  Bezerra,  ministro;  deputado  Gil  Pereira,  secretário
Extraordinário para o Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha,  Mucuri  e  Norte;
Espedito Sales, especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários e
Analista  de Sistemas,  representando o Sr.  Adalberto  Tokarski,  superintendente  de
navegação interior da Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Eduardo Calleia
Junger,  gerente-geral  de  Fomento  da  Ferrovia  Centro-Atlântica;  Dalton  Soares  de
Figueiredo, secretário de Planejamento e Desenvolvimento de Pirapora; Ten.-Cel. PM
Renato  Coelho,  comandante  do  55º  Batalhão  da  PMMG;  Capitão  de  Corveta
Jurcelino de Souza Silva Júnior, comandante da Capitania Fluvial do São Francisco,
que são convidados a tomar assento à mesa. O deputado Paulo Guedes, autor do
requerimento que deu origem ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  O
coordenador  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a finalidade da
reunião,  o  coordenador  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2014.
Paulo Guedes, presidente - Antônio Carlos Arantes - Ana Maria Rezende.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/3/2014
Às  9h30min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Rogério  Correia,
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membro da  supracitada  comissão,  e  declara  aberta  a  reunião.  Suspendem-se os
trabalhos. É reaberta a reunião às 9h45min com a presença dos deputados Durval
Ângelo,  Rogério  Correia  e  Duarte  Bechir.  O  presidente,  deputado  Durval  Ângelo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.948/2014, no 1º
turno, do qual avocou para si a relatoria. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.404/2011 na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator: deputado
Rogério Correia). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

-  nº  9.346/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, os despejos que estão sendo realizados
nos  Bairros  Bela  Fama, Nova Suíça,  Galo,  Honório Bicalho e  Nossa Senhora  de
Fátima, todos em Nova Lima, em função de decisão judicial a favor da empresa Anglo
Gold, que alega ser a proprietária dos terrenos;

- nº 9.347/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  para
obter esclarecimentos, em audiência pública, sobre denúncias de supostas violações
de direitos humanos praticadas por agentes de fiscalização do Ibama contra criadores
de  pássaros  do  Estado e  debater  os  parâmetros  de  fiscalização  de criatórios  de
pássaros nativos;

- nº 9.348/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado
à agência da Copasa-MG no Município de Bambuí pedido de providências para que
sejam  solucionados  os  problemas  de  abastecimento  de  água  que  afetam  os
moradores  da  Casa  de  Saúde  São  Francisco  de  Assis,  com  a  priorização  da
implantação  emergencial  de  um segundo sistema de bombeamento  até  que seja
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encontrada uma solução definitiva;
- nº 9.349/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro

Leão, em que solicitam seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e ao
comandante  da  Polícia  Militar  em  Bambuí  pedido  de  providências  para  que  seja
instalado  um  posto  policial  na  Comunidade  São  Francisco  de  Assis,  conforme
reivindicação dos moradores e do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase;

- nº 9.350/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicitam seja encaminhado à direção da Fhemig e da Casa de Saúde
São Francisco de Assis, em Bambuí, pedido de providências para que seja realizada
a regularização fundiária das famílias que residem no local;

- nº 9.351/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado
à direção da Fhemig e da  Casa de Saúde São Francisco  de  Assis,  em Bambuí,
pedido  de  providências  para  que  seja  regularizada  a  distribuição  adequada  de
medicamentos e alimentos aos internos da colônia;

-  nº  9.357/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  retirado  de
tramitação o Requerimento nº 6.120/2013, de autoria desta comissão;

- nº 9.358/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  e  Obras
Públicas,  à direção do DER-MG e da Fhemig e ao prefeito  municipal  de Bambuí
pedido de providências para que sejam viabilizadas parcerias e entendimentos a fim
de recuperar as ruas internas e a rodovia de acesso à Casa de Saúde São Francisco
de Assis;

- nº 9.359/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicitam seja encaminhado à direção dos Correios no Estado pedido
de  providências  para  que  a  distribuição  de  correspondência  aos  moradores  da
Comunidade  São  Francisco  de  Assis,  no  Município  de  Bambuí,  seja  realizada
diretamente na residência de cada morador;

- nº 9.360/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de
Estado de Saúde e à direção da Fhemig pedido de providências para que sejam
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atendidas as reivindicações do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas
pela Hanseníase - Morhan -, com a consequente reforma do Pavilhão 4 da Casa de
Saúde  São  Francisco  de  Assis,  em  Bambuí,  para  que  seja  destinado  ao
funcionamento do Morhan e à construção do Centro de Preservação da Memória da
Colônia São Francisco de Assis;

- nº 9.361/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão,  em que solicitam seja encaminhado à Secretaria  de  Estado de Saúde e à
direção  da  Fhemig  pedido  de  providências  para  que  sejam  atendidas  as
reivindicações do Morhan, relativas aos moradores da Comunidade São Francisco de
Assis, em Bambuí, com destaque para a expansão e ampliação do hospital local e
para a contratação de médicos para consultas especializadas;

- nº 9.362/2014, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicitam seja realizada visita ao secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas, com a participação de representantes da Prefeitura de Bambuí e da
Fhemig, com o objetivo de debater parcerias para a recuperação das ruas internas e
da rodovia de acesso à Casa de Saúde São Francisco de Assis;

- nº 9.363/2014, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
seja encaminhado à Ouvidoria de Educação pedido de providências, acompanhado
do trecho das notas taquigráficas da 5ª Reunião Extraordinária desta comissão, para
verificação das denúncias apresentadas por Cynthia Pinheiro Chagas, professora da
Escola Estadual Professor José Mesquita de Carvalho;

A requerimento do deputado Duarte Bechir, é adiada a votação do Requerimento nº
9.356/2014,  do  deputado Cabo Júlio,  em  que solicita  seja realizada reunião  para
debater, em audiência pública, suposta violação de direito de propriedade por parte
da  delegada  de polícia  civil  Ana  Paula  Lamego  Balbino,  titular  da  13ª  Delegacia
Seccional de Araçuaí, em desfavor de um cidadão que teve seu veículo furtado e
posteriormente recuperado pela  polícia  militar.  Logo após,  o  presidente determina
seja registrada em ata questão de ordem apresentada pelo deputado Duarte Bechir,
com relação à abertura da reunião pelo deputado Rogério Correia sem o quórum
regimental, conforme previsto no art. 125, § 2º.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de março de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“MENSAGEM Nº 638/2014*

Belo Horizonte, 28 de março de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que altera a Lei nº 20.756, de 12 de julho de 2013, que autoriza o Poder
Executivo a contratar operações de crédito com os bancos Citibank S.A. e Deutsche
Bank S.A.,  Banco do Brasil  S.A.,  Caixa  Econômica Federal  e  Banco Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

A  referida  alteração  objetiva  acrescentar  o  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento - BID - às demais instituições financeiras já constantes da Lei nº
20.756, de 2013, como possível agente financiador das operações de que trata a
mencionada lei.

Ressalto que a Lei nº 20.756, de 2013, tem por finalidade viabilizar o financiamento
das atividades e projetos relacionados à infraestrutura logística estadual que constam
das  ações  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -,
conforme  a  justificativa  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  que  acompanha  a
presente proposta.

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a Vossa Excelência que o
projeto seja apreciado em regime de urgência.

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

Exposição de Motivos
Assunto: Anteprojeto de Lei que altera a Lei nº 20.756, de 12 de julho de 2013, que

autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com os bancos Citibank
S.A. e Deutsche Bank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

O  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  acrescentar  o  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento (BID) como possível agente financiador de atividades e projetos do
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Estado  constante  das  ações  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental  -  PPAG,  relacionados à  infraestrutura logística  de Minas Gerais  e
alterar o nome do programa financiado de “Programa Minas Investe” para “Programa
de Infraestrutura Logística de Minas Gerais”.

A inclusão do BID dentre o rol de agentes financeiros visa adequar a lei à realidade
do estágio atual de negociação da operação, no qual se verificou ser interessante a
possibilidade de contratação do Estado de Minas Gerais junto a este agente.

A alteração do nome do programa para “Programa de Infraestrutura Logística de
Minas Gerais”, por sua vez, justifica-se pela melhor adequação do seu título aos itens
financiados  na  operação,  tornando  mais  claro  o  alvo  do  Programa  e  atendendo
inclusive os requisitos exigidos pelo novo agente financeiro incluído neste Projeto de
Lei.

Ademais, ainda acerca do Programa, aponta-se que os projetos de infraestrutura
logística a serem financiados por esta operação destinam-se à ampliação da rede
rodoviária estadual e envolvem a alocação de investimentos em todas as regiões de
Minas Gerais, mediante a execução dos serviços de pavimentação, melhoramento,
ampliação da capacidade ou implantação de Obras de Artes Especiais em acessos
rodoviários e urbanos.

A execução das intervenções visa alterar positivamente o meio socioeconômico das
regiões beneficiadas, refletindo diretamente na qualidade de vida de seus habitantes.
Busca a promoção do desenvolvimento integrado dos municípios mineiros, reduzindo
as desigualdades regionais.

Espera-se, portanto, com os investimentos, a ampliação do potencial atrativo das
regiões  beneficiadas,  viabilizando  a  concretização  de  novos  empreendimentos
públicos  e  privados,  bem  como  a  estruturação  de  condições  que  possibilitem  o
crescimento da oferta de empregos qualificados e a geração de renda. Numa visão
mais detalhada, são esperados os seguintes benefícios com a realização das obras a
serem financiadas:

- Ampliação da acessibilidade a diversos municípios, com a melhoria das condições
de  escoamento  dos  produtos  locais  e  impactos  positivos  no  incremento  e
competitividade da economia regional;
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- Redução dos custos operacionais dos veículos, com impactos positivos no preço
dos fretes e nas tarifas pagas pelos usuários, gerando reflexos diretos nos custos dos
produtos;

- Redução do tempo das viagens entre os pólos de desenvolvimento, permitindo o
incremento econômico em todas as regiões do Estado e o aumento das condições de
conforto e segurança de operadores e usuários;

- Ampliação da acessibilidade das populações locais aos serviços sociais instalados
em pólos microrregionais de maior porte.

Em conclusão, a presente Proposta de Lei assegura os objetivos dos Projetos, não
encontrando  óbice  aos  mandamentos  consignados  pela  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar Federal 101/2000.

Belo Horizonte, 19 de março de 2014.
Magno Simões de Brito, Diretor da Diretoria Central de Gestão da Dívida Pública.
Osmar Teixeira de Abreu, Diretor da Superintendência Central de Ativos e da Dívida

Pública.
Eduardo Antônio Codo Santos, Subsecretário do Tesouro Estadual.
Pedro Meneguetti, Secretário Adjunto de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 5.075/2014
Altera a Lei n° 20.756, de 12 de julho de 2013, que autoriza o Poder Executivo a

contratar operações de crédito com os bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A.,
Banco  do  Brasil  S.A.,  Caixa  Econômica  Federal  e  Banco  Nacional  de
Desenvolvimento Econômico e Social -  BNDES - para os fins que menciona e dá
outras providências.

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 20.756, de 12 de julho de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com os
bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica
Federal,  Banco Interamericano de Desenvolvimento  -  BID -  e  Banco Nacional  de
Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  no  valor  total  de  até
R$1.150.000.000,00 (um bilhão cento e cinquenta milhões de reais) ou o equivalente
em  moeda  estrangeira,  a  serem  aplicados  na  execução  do  Programa  de
Infraestrutura Logística de Minas Gerais.
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Parágrafo único -  Os recursos provenientes das operações de crédito a que se
refere o caput serão aplicados em atividades e projetos do Estado, especialmente em
ações  estabelecidas  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -
relacionados à infraestrutura logística do Estado de Minas Gerais.”.

Art.  2°  -  A ementa  da  Lei  n°  20.756,  de 2013,  passa a ser:  “Autoriza  o  Poder
Executivo a contratar operações de crédito com os bancos Citibank S.A. e Deutsche
Bank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID - e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES - para os fins que menciona e dá outras providências.”.

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. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 639/2014*
Belo Horizonte, 28 de março de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  deliberação  dessa  egrégia  Assembleia

Legislativa, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a realizar operação de
crédito  junto  ao  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  -  BID  -  e  dá  outras
providências.

Informo a Vossa Excelência que os recursos resultantes da operação de crédito a
que se refere o projeto de lei serão aplicados na execução do Programa de Apoio à
Inovação e Melhoria da Produtividade Industrial de Minas Gerais.

O referido programa tem com objetivo aumentar a competitividade de cadeias de
valor  estratégicas,  fortalecer  a  base  empresarial  e  criar  novas  oportunidades  de
empregos de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento do Estado, por meio de
investimento em diversos setores, conforme a justificativa da Secretaria de Estado de
Fazenda, que acompanha a presente proposta.

Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, solicito a Vossa Excelência que o
projeto seja apreciado em regime de urgência.

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

Assunto: Anteprojeto de Lei que Autoriza o Poder Executivo a realizar operação de
crédito  com  o  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  -  BID  -,  destinada  à
execução do Programa de Apoio à Inovação e Melhoria da Produtividade Industrial de
Minas Gerais.

O projeto de lei tem por finalidade buscar autorização legislativa para que o Estado
de Minas Gerais possa realizar operação de crédito com Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do Programa de Apoio à Inovação e
Melhoria da Produtividade Industrial de Minas Gerais.

O Programa de Apoio à Inovação e Melhoria da Produtividade Industrial de Minas
Gerais, ao qual se destinam os recursos a serem obtidos com esta operação, tem
como objetivo aumentar a competitividade de cadeias de valor estratégicas para o
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, por meio do incremento da qualidade
nos  sistemas  de  produção  e  distribuição  das  empresas  destes  setores  e  pelo
incremento  da  capacidade  de  inovação  do  sistema  empresarial,  dos  centros  de
conhecimento,  de  formação,  capacitação  e  tecnologia,  formando  alianças  entre  o
Governo Estadual, iniciativa privada, academias e centros de inovação.

A proposta do referido Programa é a da ampliar, aprofundar e atualizar o sistema
estadual de inovação, reforçar o sistema de apoio ao desenvolvimento empresarial,
atingindo  sua  dimensão  regional,  consolidando  o  modelo  de  desenvolvimento  e
competitividade industriais que vem sendo estruturado no Estado de Minas desde as
últimas  décadas.  Baseado  no  estímulo  a  cadeias  produtivas  estratégicas  e  a
aglomerações  produtivas  de  base  territorial  com  maior  capacidade  de
competitividade,  esse modelo  vem sendo testado durante mais  de uma década e
encontra-se pronto para ser ampliado.

O sistema de apoio ao desenvolvimento é constituído por uma variada gama de
instituições  públicas,  privadas  e  empresas  prestadoras  de  serviços.  A  solução
proposta nesse Programa envolverá (i) a construção e renovação de equipamentos
públicos ou privados para oferta de serviços técnicos, tecnológicos e para inovação,
(ii)  a  formação,  capacitação  e  atualização  profissional  do  corpo  de  técnicos
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necessários ao exercício destas funções; (iii) a atualização de projetos institucionais
de entes constitutivos do sistema estadual de inovação no que toca à sua relação
com  o  sistema  empresarial,  com  foco  especial  na  agilização  no  atendimento  à
demanda e às necessidades dos setores empresariais priorizados;  (iv)  desenho e
implantação de projetos de sustentabilidade institucional para entidades atuando no
sistema estadual  de  inovação;  (v)  e,  finalmente,  prestação de serviços diretos  às
empresas em consonância com os planos de competitividade de sua cadeia produtiva
ou de seus territórios.

O programa pretende incrementar a produtividade em cadeias de valor de indústrias
estratégicas para a economia de Minas Gerais, tais como biotecnologia/tecnologia de
alimentos, eletroeletrônico, metal-mecânico (petróleo e gás; aeroespacial e defesa;
energias renováveis); tecnologia de informação e comunicação e indústrias voltadas
para o agronegócio.

A título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado, de sua
cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e
159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas
próprias, estabelecidas no art. 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de uma exceção
ao princípio orçamentário da não-afetação da receita de impostos, com amparo no
art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de receitas
próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155, e dos recursos de que
tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e II, da Constituição Federal, para a prestação de
garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Em conclusão, a presente Proposta de Lei assegura os objetivos dos Projetos, não
encontrando  óbice  aos  mandamentos  consignados  pela  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal - Lei Complementar Federal 101/2000.

Belo Horizonte, 21 de março de 2014.
Magno Simões de Brito, Diretor da Diretoria Central de Gestão da Dívida Pública.
Osmar Teixeira de Abreu, Diretor da Superintendência Central de Ativos e da Dívida

Pública.
Eduardo Antônio Codo Santos, Subsecretário do Tesouro Estadual.
Pedro Meneguetti, Secretário Adjunto de Estado de Fazenda.
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PROJETO DE LEI Nº 5.076/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID - e dá outras providências.
Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  realizar  operação de crédito,  em

moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento -  BID -,  em
valor  equivalente  a  até  US$50.000.000,00  (cinquenta  milhões  de  dólares  norte-
americanos), a serem aplicados na execução das ações estabelecidas no Programa
de Apoio à Inovação e Melhoria da Produtividade Industrial de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os recursos resultantes da operação de crédito a que se refere o
caput serão aplicados na execução de projetos integrantes do programa a que se
refere o art. 1º, com o objetivo de aumentar a competitividade de cadeias de valor
estratégicas, fortalecer a base empresarial e criar novas oportunidades de empregos
de  qualidade,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  do  Estado,  por  meio  de
investimento nas seguintes áreas:

I - programa de apoio à transferência e difusão tecnológica;
II  -  apoio público ao  financiamento de investimentos e atividades inovativas em

empresas;
III - projetos de desenvolvimento empresarial e empreendedorismo de alto impacto;
IV - suporte aos investimentos para atualização dos meios de produção;
V - implantação ou aprimoramento de centros técnicos, tecnológicos e de apoio à

inovação.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que
tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II da Constituição da República.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão
consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao
atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais
encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 640/2014*
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 incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar à
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - o terreno e as edificações em que se
encontra instalado o Hospital Risoleta Tolentino Neves - HRTN.

Convém  trazer  ao  conhecimento  de  V.  Exa.,  e,  por  seu  intermédio,  ao  dessa
Augusta Casa Legislativa que, atualmente, o funcionamento do HRTN é fruto de uma
arquitetura de  apoios,  a envolver  a  participação do Estado,  do Município de Belo
Horizonte  e  da  UFMG.  Cabe  a  essa  última,  desde  31  de  maio  de  2006,  a
responsabilidade  pela  gestão  acadêmica,  administrativa  e  financeira  da  referida
entidade nosocomial.

À  UFMG  compete,  pois,  a  integral  administração  do  Hospital,  que,  a  par  de
funcionar como importante unidade de atendimento de saúde da Capital e da Região
Metropolitana, vem desempenhando relevantíssimo papel na formação de alunos dos
cursos  superiores  da  área  de  saúde  daquela  instituição  de  ensino,  tais  como
medicina, fisioterapia, farmácia, odontologia, terapia ocupacional, entre outros.

Ressalto,  ainda,  que  o  êxito  do  modelo  de  gestão  praticado  pela  UFMG  é
evidenciado  pela  certificação  obtida  pelo  HRTN,  e  dada  pela  Comissão
Interministerial  Ministério  da  Educação  e  Cultura  de  Ministério  da  Saúde,  como
Hospital de Ensino, o que o torna fundamental para o desenvolvimento de atividades
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade.

O quadro fático que aqui muito sinteticamente se esboça parece-me suficiente a
demonstrar as inegáveis razões de interesse público e de conveniência administrativa
a recomendar a transferência que ora se propõe.

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

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.



75
____________________________________________________________________________

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 5.077/2014

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Minas Gerais o imóvel
que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Minas
Gerais - UFMG - o imóvel com área total de 27.710,58m² (vinte e sete mil setecentos
e  dez  vírgula  cinquenta  e  oito  metros  quadrados),  situado  na  Rua  Gabirobas,
Município de Belo Horizonte, constituído de dois terrenos registrados sob os nº R-1-
62.327, Livro 2, e R-3-104.778, Livro-2, ambos no Cartório do 5º Ofício Registro de
Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  caput destina-se  ao  funcionamento  das
atividades hospitalar e acadêmica do Hospital Risoleta Tolentino Neves - HRTN.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se lhe for
atribuída destinação diversa daquela prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, no prazo de
cinco  anos  contados  da  data  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  a
Universidade Federal de Minas Gerais não houver procedido ao registro do imóvel.

Art.  4º  -  A Universidade Federal  de  Minas Gerais  encaminhará  à  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 641/2014*
Belo Horizonte, 28 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 a abertura de crédito suplementar de
R$84.037.111,00 (oitenta e quatro milhões trinta e sete mil cento e onze reais) em
favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG.
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O referido crédito  suplementar  se destina a cobrir  despesas de pessoal  ativo  e
inativo, pensionistas e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos.
Para este fim, serão utilizados recursos provenientes do remanejamento de Recursos
Ordinários, do excesso de arrecadação das receitas de Recursos para Cobertura do
Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, de Contribuição do Servidor
para o Fundo Financeiro de Previdência e de Recursos Ordinários, além do superávit
financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados do TCEMG.

Importante  ressaltar  que  a  Lei  Orçamentária  Anual  não  contém  dispositivo  que
autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal de
Contas estadual, portanto, para que essa medida se torne viável, faz-se necessário
proposta legislativa, o que ora se cumpre.

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
Belo Horizonte, de março de 2014.
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura  de  crédito  suplementar  no  valor  de  R$84.037.111,00  (oitenta  e  quatro
milhões trinta e sete mil  cento e onze reais),  em favor  do Tribunal  de Contas do
Estado de Minas Gerais.

Inicialmente, cumpre informar que a abertura de crédito suplementar em favor deste
órgão requer autorização legal. A Lei Orçamentária Anual vigente (Lei n° 21.148, de
15 de janeiro  de  2014)  traz,  em seu art.  8°,  prévia autorização para  abertura  de
créditos  suplementares  destinadas  ao  Poder  Executivo  até  o  limite  de  10%  do
Orçamento aprovado, procedimento executado mediante Decreto do Governador do
Estado.

Entretanto, no que se refere às suplementações destinadas aos Outros Poderes, há
necessidade de crivo do Poder Legislativo mediante a aprovação de lei que autorize o
incremento orçamentário.
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Nesse contexto,  será necessário o envio de Projeto de Lei  destinado a atender
despesas  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  seguintes
projetos/atividades:  Direção Administrativa; Fiscalização da Execução de Recursos
Públicos; e Proventos de Inativos Civis e Pensionistas.

As suplementações serão custeadas com as receitas de Recursos Ordinários do
Tesouro Estadual, Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de
Previdência Social, Contribuição do Servidor para o Fundo Financeiro de Previdência
e Recursos Diretamente Arrecadados do TCEMG.

Ante o exposto, e tendo em vista a legalidade que norteia a gestão do orçamento
público, gostaria de solicitar o envio da explicitada proposição legal, uma vez que a
mesma é necessária para compor o crédito das ações orçamentárias do Tribunal.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e
consideração.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado.
PROJETO DE LEI Nº 5.078/2014

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais - TCEMG -, até o limite de R$84.037.111,00 (oitenta e quatro milhões trinta e
sete mil cento e onze reais), para atender a:

I  -  Pessoal  Ativo e Encargos Sociais,  até o valor  de R$60.737.111,00 (sessenta
milhões setecentos e trinta e sete mil cento e onze reais);

II - Proventos de Inativos Civis e Pensionistas, até o valor de R$9.000.000,00 (nove
milhões de reais);

III -  Outras Despesas Correntes, até o valor de R$9.200.000,00 (nove milhões e
duzentos mil reais);

IV - Investimentos, até o valor de R$5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais).
Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I  -  do  excesso  de  arrecadação previsto  para  o  corrente  exercício,  no  valor  de

R$68.537.111,00 (sessenta e oito milhões quinhentos e trinta e sete mil cento e onze
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reais);
II - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, do TCEMG, no valor de
R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais);

III  -  do excesso de arrecadação da receita de  Contribuição do Servidor  para  o
Fundo Financeiro de Previdência, do TCEMG, no valor de R$4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais);

IV - do superávit financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, do
TCEMG, no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais);

V  -  da  anulação  de Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  da  atividade  de
Proventos e Inativos Civis  e Pensionistas,  do TCEMG, no valor  de R$800.000,00
(oitocentos mil reais); e

VI  -  da anulação de Recursos  Ordinários  do  Tesouro  Estadual,  da  atividade de
Capacitação de Servidores do TCEMG e de Entes Jurisdicionados, do TCEMG, no
valor de R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais).

Art. 3º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da
República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de
maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.

204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 11/2014*
Belo Horizonte, 31 de março de 2014.
Senhor Presidente,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei complementar que objetiva promover atualizações
e aperfeiçoamentos na Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994 - Lei
Orgânica  do  Ministério  Público  do  Estado de Minas Gerais  -  de  forma a  conferir
instrumentos  jurídicos  e  administrativos que possibilitem o  cumprimento  cada  vez
mais eficiente dos objetivos institucionais.
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Pretende-se  aperfeiçoar  o  processo  administrativo  disciplinar  dos  membros,
adotando-se,  dentre  outros  institutos,  o  recurso  contra  decisão  absolutória,  e
confiando-se ao Corregedor-Geral do Ministério Público a legitimidade para recorrer
administrativamente  de  tais  decisões.  Adota-se,  outrossim,  um  sistema acusatório
puro,  afastando  o  Corregedor  da  aplicação  da  pena  de  advertência,  bem  como
institui-se  a  decisão  condenatória  como  novo  marco  interruptivo  da  prescrição
disciplinar.  Criam-se  incompatibilidades  necessárias  para  a  garantia  da  absoluta
isenção nos julgamentos.

Propõe-se a atualização da norma legal aos novos ditames constitucionais,  uma
vez que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, na nova redação do art. 128, § 5º,
I, b, da Constituição Federal, basta a maioria absoluta do Conselho Superior para a
remoção  ou  a  disponibilidade  compulsória  de  membro  do  Ministério  Público,
prescindindo-se da maioria de dois terços atualmente em vigor. O mesmo quórum é o
proposto  para  decisões  referentes  à  permanência  em  estágio  probatório  e  ao
vitaliciamento, dada a similaridade das situações e com o objetivo de aperfeiçoar o
processo de seleção dos quadros da  Instituição,  que apenas se completa  com o
vitaliciamento do membro recém-ingresso.

Neste projeto, a Corregedoria-Geral ganha contornos que possibilitam uma maior
eficiência  e  isenção.  Entre  outras  medidas,  propõe-se  a  extinção  do  óbice  à
designação de mais do que cinco assessores para a Casa Correicional. Com o novo
preceito, o número mínimo, e não o máximo, passa a ser de cinco assessores, o que
permitirá  que  a  Corregedoria  tenha  um  número  de  membros  colaboradores
compatível  com  as  suas  necessidades  de  atuação.  Em  contrapartida,  a  Casa
Correicional, em simetria com o que já acontece no Poder Judiciário, também tem seu
elenco  de  atribuições  estendido  com  a  competência  para  apuração  das  faltas
disciplinares dos servidores do Quadro Auxiliar do Ministério Público.

Por  outro  lado,  o  projeto  de  lei  pretende  atualizar  a  denominação  de  diversas
Promotorias de Justiça, seja por conta da alteração da legislação, seja em razão da
evolução dos próprios conceitos que envolvem as áreas de atuação especializada.
Assim,  a  Promotoria  de  Justiça  com  atuação  perante  o  Juízo  de  Falências  e
Concordatas passará, pela proposição, a se denominar Promotoria de Justiça com
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atuação perante  o  Juízo  Empresarial  e  Falimentar,  justamente  porque o Juízo  de
Falências foi substituído pelo Juízo Empresarial, com competência ampliada; sendo
certo também que a figura da concordata não mais existe no nosso ordenamento, fato
que por si  só já exigiria  a atualização. Pelo mesmo fundamento, a Promotoria de
Justiça da Infância e da Juventude passará a denominar-se Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, uma vez que o conceito de
“juventude”, antes equivalente juridicamente a “adolescência”,  passou a ter,  com o
Estatuto  da  Juventude  (Lei  Federal  nº  12.852,  de  5  de  agosto  de  2013),  uma
amplitude maior (incluindo os cidadãos de até 29 anos de idade), incompatível com o
raio  de  atuação  das  Promotorias  da  Infância.  Ainda,  adota-se  a  terminologia
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dos
Idosos, compatível com o texto da Convenção das Pessoas com Deficiência da ONU
e  de  seu  Protocolo  Facultativo,  aprovado,  na  legislação  pátria,  pelo  Decreto
Legislativo nº 186/2008.

Aproveita-se, também, a oportunidade para se inserir, no rol das Promotorias de
Justiça do Cidadão, a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação e a Promotoria
de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A primeira
vem da necessidade,  há muito constatada,  de  uma Promotoria  Especializada que
tivesse,  como  atribuição  específica,  a  tutela  dos  interesses  difusos  e  coletivos
referentes  à  educação,  incluindo  a  fiscalização  da  aplicação  dos  preceitos
constitucionais referentes à matéria (CF, art. 205 e ss.). A segunda reflete o destaque
que o combate à violência doméstica vem merecendo no contexto atual, dando-se o
devido valor institucional e legal a uma área de atuação que vem se estruturando
continuamente desde a promulgação da Lei Maria da Penha, com o fim de erradicar,
em nossa sociedade, essa abjeta forma de violência contra os direitos humanos da
mulher.

Ainda, a proposição traz regras sobre movimentação na carreira, visando conferir
mais segurança e estabilidade nas questões relacionadas a esse assunto.

Sob a ótica estipendial,  as modificações dos artigos 118 e 119 da Lei Orgânica
somente acrescentam direitos  já  estabelecidos no Poder  Judiciário  do  Estado (no
caso do art. 118) ou que estão sendo propostos pelo nosso paradigma em projeto, já
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apresentado  à  Assembleia,  de  alteração  da  Lei  de  Organização  Judiciária  (nas
hipóteses  do  art.  119)  e  têm  por  fundamento  precípuo  a  incontestável  paridade
constitucional do Ministério Público com o Judiciário no que diz respeito a garantias,
direitos e vedações.

Além disso, em cumprimento a recomendação do Conselho Nacional do Ministério
Público, expedida por força da decisão proferida nos autos do Pedido de Providências
nº  441/2011-72,  propõe-se  forma  de  compensação  por  trabalho  extraordinário,
decorrente do acúmulo simultâneo de funções em mais de um órgão de execução, o
que  causará  impacto  sobremodo  positivo  na  gestão  dos  recursos  humanos  da
Instituição, com benéficos reflexos de ordem orçamentária inclusive, principalmente
por conta da vedação de pagamento de diárias na hipótese de acúmulo simultâneo
de promotorias em comarcas diferentes da mesma região metropolitana.

Por fim, entre outras, propõe-se a integral revogação da Lei Complementar nº 99,
de 14 de agosto de 2007, em função de suspensão de sua vigência, por decisão
liminar do Supremo Tribunal Federal, e por estarem seus dispositivos abrangidos por
esta proposição.

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Atenciosamente,
Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2014
Altera a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a

organização  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras
providências.

Art.  1º  -  Fica acrescentado ao art.  18  da Lei  Complementar  nº  34,  de 1994,  o
seguinte § 3º:

“Art. 18 - (...)
§  3º  -  O  membro  do  Ministério  Público  que  permanecer  de  plantão,  quando

escalado, nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, terá direito a compensação ou indenização a ser paga no prazo
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de 30 (trinta) dias após o requerimento de conversão.”.
Art. 2º - A alínea b do inciso VII do art. 24 da Lei Complementar nº 34, de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24 - (...)
VII - (...)
b) do processo disciplinar administrativo;”.
Art. 3º - Os incisos VI e VII do art. 33 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 33 - (...)
VI - decidir, em sessão pública e por maioria absoluta de seus integrantes, sobre a

permanência  de  membro  do  Ministério  Público  em  estágio  probatório  e  seu
vitaliciamento;

VII  -  determinar,  em  sessão  pública  e  pelo  voto  da  maioria  absoluta  de  seus
integrantes,  a remoção ou a disponibilidade compulsória de membro do Ministério
Público;”.

Art.  4º  -  Fica acrescentado ao art.  34  da Lei  Complementar  nº  34,  de 1994,  o
seguinte inciso IV:

“Art. 34 - (...)
IV - quando tiver analisado, no exercício de outra função, o mérito do pedido.”.
Art. 5º - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 34, de 1994, os seguintes

arts. 36-A e 36-B:
“Art. 36-A - O Procurador-Geral de Justiça não votará no julgamento dos recursos

aviados contra decisão proferida em processo disciplinar administrativo.
Art. 36-B - O Corregedor-Geral não votará:
I - no julgamento de processo disciplinar administrativo instaurado em desfavor de

membro do Ministério Público;
II  -  no  julgamento de proposta de impugnação ao vitaliciamento  de  membro do

Ministério Público, quando a tenha apresentado;
III  -  no  julgamento  de  recursos  concernentes  às  matérias  previstas  nos  incisos

anteriores.”.
Art. 6º - Os incisos VI, VIII, XXI e XXII, do art. 39 da Lei Complementar nº 34, de
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1994, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte inciso XXIX:

“Art. 39 - (...)
VI - propor ao Conselho Superior do Ministério Público o vitaliciamento ou não de

membro da instituição e apresentar à Câmara de Procuradores de Justiça, no prazo
de quinze dias, recurso contra a decisão proferida, a qual terá efeito suspensivo;

(...)
VIII - instaurar, de ofício, por provocação do órgão da Administração Superior do

Ministério  Público  ou  do  Procurador-Geral  de  Justiça,  processo  disciplinar
administrativo contra membro da instituição e apresentar à Câmara de Procuradores
de Justiça, no prazo de quinze dias, recurso contra a decisão proferida.

(...)
XXI - dar posse e exercício aos Promotores de Justiça promovidos ou removidos

para o cargo de Promotor de Justiça Auxiliar  da Comarca de Belo Horizonte, aos
Promotores de Justiça que, justificadamente, não puderem tomar posse na comarca
e,  em  caráter  supletivo,  aos  Promotores  de  Justiça  Substitutos  nomeados,
encaminhando os termos respectivos à Procuradoria-Geral de Justiça;

XXII  -  indicar  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  os  Subcorregedores-Gerais  do
Ministério  Público e os Promotores de Justiça Assessores, e designar o Chefe de
Gabinete da Corregedoria-Geral;

XXIX - apurar falta disciplinar dos servidores do Ministério Público, na forma do art.
233.”.

Art. 7º - O art. 40, caput, da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art.  40 -  Os Subcorregedores-Gerais do Ministério  Público, escolhidos entre os
Procuradores  de  Justiça,  em  número  mínimo de  6  (seis),  serão designados  pelo
Procurador-Geral  de  Justiça,  após  indicação  do  Corregedor-Geral  do  Ministério
Público.”.

Art. 8º - O inciso II do art. 41 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 41 - (...)
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II - realizar inspeções e correições, podendo ser assessorados por Promotores de
Justiça designados nos termos do art. 43, caput;”.

Art. 9º - O art. 42, caput, da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 42 - O exercício das funções de Subcorregedor-Geral do Ministério Público não
importará  em  dispensa  de  suas  normais  atribuições,  exceto  quando  no  exercício
temporário  do  cargo  de  Corregedor-Geral,  no  exercício  da  chefia  de  gabinete  da
Corregedoria-Geral, na presidência de processo disciplinar administrativo de servidor,
quando necessária para a realização de atos, ou durante realização de inspeções e
correições.”.

Art. 10 - O art. 43 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte parágrafo único:

“Art.  43  -  O  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  será  assessorado  por
Subcorregedores-Gerais  e,  no  mínimo,  5  (cinco)  Promotores  de  Justiça  da  mais
elevada entrância, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo  único  -  Dentre  os  Subcorregedores-Gerais  e  assessores  da
Corregedoria-Geral,  será  designado  um  membro  do  Ministério  Público,  pelo
Corregedor-Geral,  para  integrar  a  chefia  de  gabinete  da  Corregedoria-Geral,
exercendo as atribuições que forem delegadas pelo regimento interno.”.

Art. 11 - O inciso III do art. 59 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 59 - (...)
III - Promotoria de Justiça com atuação perante o Juízo Empresarial e Falimentar;”.
Art. 12 - Os incisos X e XI do art. 61 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam

a vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  artigo  os  seguintes
incisos XII e XIII:

“Art. 61 - (...)
X - Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e

dos Idosos;
XI - Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes;
XII - Promotoria de Justiça de Defesa da Educação;
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XIII - Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher.”.

Art. 13 - O inciso IX do art. 63 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 63 - (...)
IX  -  remeter  ao  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público  relatório  das  atividades

desempenhadas, na forma do regulamento próprio, e declaração de regularidade de
serviços;”.

Art. 14 - O inciso XXIX do art. 110 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 110 - (...)
XXIX - prestar as informações necessárias à elaboração do relatório das atividades

da Procuradoria e da Promotoria de Justiça, na forma do que dispuser o regulamento
próprio;”.

Art. 15 - Ficam acrescentados ao art. 113 da Lei Complementar nº 34, de 1994, os
seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 113 - (...)
§ 1º - O membro que exercer, simultânea e integralmente, as funções de mais de

um órgão de execução do Ministério  Público  terá  direito  a  1 (um) dia de  licença
compensatória a cada 3 (três) dias úteis de exercício simultâneo dos cargos, na forma
de resolução do Procurador-Geral de Justiça, aplicando-se o disposto no § 5º do art.
122.

§ 2º - O Promotor de Justiça que, na forma do §1º, se deslocar temporariamente da
sede da comarca na qual oficia em razão do exercício simultâneo de cargo sediado
em outra comarca da mesma região metropolitana não terá direito a diárias.”.

Art.  16 - Fica acrescentado ao art.  117 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte § 1º e seu parágrafo único passa a vigorar como § 2º:

“Art. 117 - (...)
§ 1º - A recomposição monetária dos subsídios dos membros do Ministério Público,

fixados nos termos da Constituição da República, será feita por ato da Procuradoria-
Geral  de  Justiça  após  recomposição  aplicada  pela  Procuradoria-  Geral  da
República.”.



86
____________________________________________________________________________

Art. 17 - O art. 118 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 118 - O Promotor de Justiça titular de Promotoria de Justiça de comarca que
tenha sido classificada em entrância mais elevada e que nela permanecer receberá,
enquanto  se  mantiver  nessa  situação,  os  subsídios  referentes  à  entrância  mais
elevada.

Parágrafo  único  -  A  hipótese  prevista  no  caput  compreende  as  situações
decorrentes da aplicação da Lei Complementar nº 61, de 12/7/2001.”.

Art. 18 - O inciso XIV do art. 119 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a
vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os seguintes incisos
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX:

“Art. 119 - (...)
XIV - dois terços do valor dos subsídios, em razão de férias;
XV - auxílio anual no valor de metade do subsídio mensal, para aquisição de livros

jurídicos, digitais e material de informática;
XVI - gratificação mensal pelo exercício de coordenação de Promotoria de Justiça,

conforme  art.  63,  e  de  Procuradoria  de  Justiça,  nos  termos  de  resolução  do
Procurador-Geral de Justiça;

XVII  -  gratificação  mensal  pelo  exercício  perante  turma  recursal,  na  forma  de
resolução do Procurador-Geral de Justiça;

XVIII  -  auxílio  de  caráter  ressarcitório,  extensivo  a  inativos e pensionistas,  para
fazer frente a despesas com plano ou seguro de assistência à saúde, na forma de
resolução do Procurador-Geral de Justiça;

XIX - auxílio-alimentação;
XX - pagamento equivalente a um subsídio, a título de custeio de despesas de

transporte  e  mudança,  quando  o  promotor  de  justiça  for  promovido  para  outra
comarca.”.

Art. 19 - O caput do art. 131 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 131 - Ao membro do Ministério Público que, em virtude de remoção, passar a
residir  em  outra  comarca  será  concedida  ajuda  de  custo  para  indenização  de
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despesas  de  transporte  e  mudança,  por  via  terrestre,  mediante  comprovação  da
respectiva  despesa  e  até  o  limite  correspondente  a  um  subsídio,  observados  os
critérios estabelecidos pela Procuradoria-Geral de Justiça.”.

Art.  20 - Fica acrescentado ao art. 139 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o
seguinte parágrafo único:

“Art. 139 - (...)
Parágrafo  único  -  Tratando-se de  Promotor  de  Justiça  em estágio  probatório,  a

suspensão  do  exercício  funcional  implica  também  a  suspensão  do  período  de
vitaliciamento.”.

Art. 21 - O caput e o § 5º do art. 171 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  171 -  O membro do Ministério  Público deverá encaminhar  à Corregedoria-
Geral  do  Ministério  Público  relatórios  de  atividades,  na  forma  que  dispuser  o
regulamento respectivo.

(...)
§  5º  -  Caso não  concorde  com a  rejeição  da impugnação,  o  Corregedor-Geral

poderá recorrer  da decisão à Câmara de Procuradores de Justiça no prazo de 5
(cinco) dias.”.

Art. 22 - O art. 172 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 172 - Fica suspenso, até definitivo julgamento, o período de vitaliciamento do
membro  do  Ministério  Público,  no  caso  de  impugnação  à  sua  permanência  na
carreira,  podendo  o  Conselho  Superior,  verificado  o  interesse  público,  também
suspender o seu exercício funcional até a decisão final.”.

Art. 23 - Os §§ 5º e 6º do 178 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam a
vigorar com a seguinte redação e o atual § 6º passa a vigorar como § 7º:

“Art. 178 - (...)
§ 5º - Na hipótese do § 4º, serão promovidos, em sequência, os candidatos que

complementarem  a  lista  pertinente  ou  os  mais  antigos,  segundo  o  critério  de
preenchimento  da vaga,  desde que não tenham sido  indicados a promoção ou a
remoção posteriores;
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§ 6º - No caso de renúncia de todos os candidatos integrantes de lista indicados à
promoção para o mesmo cargo, haverá republicação do edital atinente, pelo mesmo
critério de preenchimento da vaga recusada.”.

Art. 24 - O caput e o § 4º do art. 180 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  180 -  O membro do Ministério  Público promovido  ou removido entrará  em
exercício no prazo máximo de quinze dias, exceto na hipótese de remoção na própria
comarca ou de promoção ou de remoção para comarca na qual já resida ou exerça
suas funções, casos em que o exercício iniciará com a publicação do ato no órgão
oficial.

(...)
§ 4º - O Promotor de Justiça promovido ou removido tomará posse na respectiva

comarca, devendo lavrar o ato em livro próprio e remeter cópia para a Corregedoria-
Geral  do  Ministério  Público  e  para  a  Secretaria-Geral,  ressalvando-se  a  hipótese
prevista no art. 39, XXI.”.

Art. 25 - O  caput e o inciso V do art. 184 da Lei Complementar nº 34, de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 184 - Não poderá concorrer a promoção e a remoção voluntária o membro do
Ministério Público:

(...)
V -  cujo exercício funcional se encontre suspenso em razão de impugnação ao

vitaliciamento ou de instauração de incidente de sanidade mental.”.
Art.  26 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar nº 34, de 1994, o

seguinte parágrafo único:
“Art. 187 - (...)
Parágrafo único - Em caso de ausência, total ou parcial, de candidatos da primeira

quinta parte, formar-se-á ou completar-se-á a lista tríplice incluindo-se candidatos da
segunda quinta parte e assim sucessivamente.”.

Art. 27 - O parágrafo único do art. 211 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 211 - (...)
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Parágrafo único - A advertência será feita por escrito e de forma reservada pelo
Procurador-Geral de Justiça ou pelo Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico, por
delegação daquele.”.

Art. 28 - O art. 217 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  217  -  A  remoção  compulsória  impede  a  movimentação  na  carreira,  por
antiguidade ou merecimento, pelo prazo de 1 (um) ano.”.

Art. 29 - O § 2º do art. 226 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 226 - (...)
§ 2º - A instauração de processo disciplinar administrativo, a publicação de extrato

da portaria no órgão oficial, e a decisão condenatória interrompem a prescrição.”.
Art. 30 - O art. 227 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 227 - Para efeito de aplicação das penalidades previstas nesta lei, o processo

disciplinar administrativo observará os princípios do contraditório, da ampla defesa e
da igualdade das partes e será dividido em sindicância e procedimento disciplinar
administrativo.”.

Art. 31 - O art. 230 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 230 - Caberá das decisões proferidas em processo disciplinar administrativo
recurso à Câmara de Procuradores de Justiça no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da  intimação  pessoal  do  membro  do  Ministério  Público,  de  seu  defensor  e  do
Corregedor-Geral.”.

Art. 32 - O art. 233 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 233 - A apuração de falta disciplinar dos servidores do Ministério Público será
feita pela Corregedoria-Geral, na forma de resolução conjunta do Procurador-Geral
de  Justiça  e  do  Corregedor-Geral  do  Ministério  Público,  observado  o  regime
disciplinar próprio.”.

Art. 33 - O § 3º do art. 241 da Lei Complementar nº 34, de 1994, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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“Art. 241 - (...)
§  3º  -  A  comissão,  finalizada  a  sindicância,  apresentará  relatório  conclusivo,

encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça.”.
Art.  34  -  O art.  280 da Lei  Complementar  34,  de 1994,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:
“Art. 280 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à

conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público.”.
Art. 35 - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 34, de 1994, o seguinte art. 280-

A:
“Art.  280-A  -.  Os  direitos,  deveres,  garantias  e  prerrogativas  assegurados  ao

Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  serão,  quando  for  o  caso,
regulamentados por ato do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 18, XVII.”.

Art. 36 - Ficam revogados o § 6º do art. 33, o parágrafo único do art. 63, o § 1º do
art. 171, o parágrafo único do art. 216, o § 3º do art. 218 e o § 4º do art. 241 da Lei
Complementar nº 34, de 1994.

Art. 37 - Fica revogada a Lei Complementar nº 99, de 14 de agosto de 2007.
Art. 38 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 35/2014

Da  Sra.  Adriene  Andrade,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando
prestação de contas desse órgão referente ao exercício de 2013. (- Publicado, fica o
processo em poder da Mesa aguardando sua publicação em essencialidades.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.497/2011
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Esperança,  com  sede  no
Município de Santo Antônio do Rio Abaixo.
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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 1.497/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amigos  da Esperança,  com  sede  no  Município  de  Santo  Antônio  do  Rio  Abaixo,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como  escopo  o  atendimento  às  demandas  de  famílias  carentes,  pessoas  com
deficiência, idosos, gestantes, crianças e adolescentes do município em que atua.

Com esse propósito,  a instituição oferece auxílio  àqueles que se encontram em
situação de abandono, desnutrição ou qualquer outro fator que coloque sua vida ou a
de sua família em risco.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  referida
associação com a comunidade menos favorecida de Santo Antônio do Rio Abaixo,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.497/2011, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.444/2012
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Guarda Mirim Alferes Tiradentes
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  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

O Projeto de Lei nº 3.444/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Guarda Mirim Alferes Tiradentes de Betim, com sede no Município de Betim, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo organizar e desenvolver trabalhos e ações que proporcionem aos guardas
mirins e a suas famílias assistência social, jurídica e psicológica.

Com esse propósito, a instituição organiza e desenvolve projetos ou programas que
visam à capacitação e ao encaminhamento do adolescente ao mercado de trabalho e
desenvolve  atividades  voltadas  para  a  educação  e  a  cultura,  como  cursos,
seminários, simpósios e outras.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e  Justiça,  tem  como finalidade  incluir  o  município  sede  da  entidade  no  texto  da
proposição.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com as
crianças e adolescentes 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° 3.444/2012, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.823/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado Duilio  de  Castro,  o  projeto de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Social Pão da Vida, 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.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.823/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural  e  Social  Pão  da  Vida,  com  sede  no  Município  de  Lagoa  Santa,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a realização de iniciativas voltadas para o desenvolvimento social, artístico e
cultural da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição propõe a criação de creches e promove e articula
serviços e programas de educação, saúde, assistência social, esporte, cultura e lazer,
visando à inclusão social dos moradores.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade de Lagoa  Santa  e  região,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.823/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.932/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de
Brasilândia, com sede no Município de Frei Inocêncio.

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 4.932/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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Comunitária dos Moradores de Brasilândia, com sede no Município de Frei Inocêncio,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo o combate à fome e à pobreza e a proteção à saúde da família, da
infância, da juventude e da velhice.

Com esse propósito, a instituição promove campanhas que visem à realização de
ações sociais, educativas, culturais, esportivas e de lazer, por meio de convênios com
órgãos governamentais e entidades particulares.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação
com a comunidade do Município de Frei Inocêncio, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.932/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Bosco, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.059/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  o  projeto
ratifica regime especial de tributação em matéria de ICMS a 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo, em  27/3/2014,  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
Este projeto de resolução, de autoria desta comissão, foi apresentado durante a

tramitação  da  Mensagem  nº  615/2014,  que  foi  acompanhada  de  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
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econômico de fabricação e  montagem  de bicicletas  e triciclos  não motorizados  e
motocicletas.

Segundo  a  secretaria,  medidas  instituídas  pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  que
concedeu benefícios por meio da Lei nº 5.636, de 6 de janeiro de 2010, mediante
crédito presumido, prejudicaram produtores mineiros quanto à livre concorrência e à
competitividade de estabelecimentos industriais instalados em Minas Gerais. Antes de
concedidos,  benefícios  tributários  estaduais,  incluindo  o  ICMS,  para  atender  à
Constituição da República de 1988 e à Lei Complementar nº 24, de 1975, por ela
recepcionada, devem ser avaliados e aprovados pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária  -  Confaz  -,  órgão  que  reúne  autoridades  fazendárias  dos  governos
estaduais. O benefício concedido pelo Estado do Rio de Janeiro é irregular, uma vez
que não cumpre essas disposições.

Nesse contexto,  e de forma a minorar  a  perda de competitividade da produção
mineira do setor, foram concedidos regimes especiais de tributação para a fabricação
e montagem de bicicletas e triciclos não motorizados e motocicletas, para empresas
que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua  competitividade  ou
impedidas de instalarem-se em Minas Gerais,  devido a benefícios concedidos por
outros estados.

O  benefício  concreto  apresentado  na  exposição  de  motivos  é  a  concessão  de
crédito presumido com carga tributária efetiva de 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.

Para tanto, deve ser enviada à Assembleia Legislativa exposição de motivos para
adoção  dessas  medidas,  o  que  foi  feito  por  meio  da  Mensagem  nº  614/2014
supracitada. Cabe à Assembleia analisá-la e, caso julgue adequado, ratificá-la em até
90 dias, por meio de resolução.

Esta comissão mantém seu parecer, emitido quando da análise da mensagem, pela
ratificação do regime especial de tributação na forma do projeto apresentado.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 5.059/2014,

em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Zé Maia, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.060/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, este projeto
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.

Publicada no Diário do Legislativo em 27/3/2014, 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 projeto em exame tem o objetivo de ratificar a concessão de regime especial de

tributação  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  econômico  da  indústria  de  produtos
químicos, nos termos do art. 225-A 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 619/2014, publicada no Diário do Legislativo em 20/2/2014.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,
os  benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente, de prévia
aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que sejam
considerados  legítimos.  No  entanto,  se  determinada  unidade  federativa  concede
unilateralmente  benefícios  fiscais  em  matéria  de  ICMS,  contribuintes  lá  situados
concorrem, no livre mercado, em melhores condições que os localizados em outras
unidades da Federação.

A Lei nº 6.763 dispõe, no art. 225, que o Poder Executivo, ao adotar medidas de
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proteção da economia do  Estado,  deve submeter  exposição de motivos para sua
adoção a esta Casa, à qual cabe analisar a conveniência de ratificá-las. O art. 225-A
determina que regime especial com previsão de ser concedido deve ser submetido à
ratificação da Assembleia Legislativa.

No caso em análise, 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.

Assim, esta comissão mantém seu entendimento quando da emissão de parecer
para  a  Mensagem  nº  619/2014  de  que  a  matéria  atende  aos  preceitos  legais  e
repercute de maneira positiva na economia mineira.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 5.060/2014, em turno único,

na forma original.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Zé Maia, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.064/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  o  projeto
ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  ao
contribuinte mineiro do segmento econômico da fabricação de artefatos de borracha,
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nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Publicada no Diário do Legislativo, em 27/3/2014, a matéria vem a esta comissão

para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, combinada
com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
Este  projeto  de  resolução  visa  a  ratificar  o  Regime  Especial  de  Tributação em

matéria de ICMS a 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. Esta comissão apreciou a matéria quando da emissão de parecer para a
Mensagem nº 614/2014, que encaminhou exposição de motivos para a concessão do
regime especial.

Na exposição de motivos, o Poder Executivo destacou que o tratamento tributário,
concedido de forma a proteger a produção mineira em cenário de competição fiscal, é
avaliado de forma individualizada, sendo analisado a requerimento do contribuinte e
podendo  dar  origem  a  cargas  tributárias  diferenciadas  conforme  o  produto  e  o
segmento econômico. Afirmou, ainda, que 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 a ser ratificado foi
precedido de assinatura de protocolos de intenções, somando investimentos de cerca
de R$2 milhões e possibilitando a criação de cerca de 70 empregos diretos.

A Lei nº 6.763 dispõe, no art. 225, que o Poder Executivo, ao adotar medidas de
proteção da economia do  Estado,  deve submeter  exposição de motivos para sua
adoção a esta Casa, a quem cabe analisar a conveniência de ratificá-las. O art. 225-A
determina que regime especial com previsão de ser concedido deve ser submetido à
ratificação da Assembleia.

No  caso  em  análise,  a  natureza  do  tratamento  tributário,  segundo  o  Poder
Executivo, é de 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%
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sobre  o  valor  da  operação,  nas  saídas  em  operações  interestaduais  sujeitas  à
alíquota de 4%.

Esta comissão mantém seu entendimento quando da emissão de parecer para a
Mensagem nº 614/2014 de que a matéria atende aos preceitos legais e repercute de
maneira positiva na economia mineira.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 5.064/2014, em turno único,

na forma original.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Zé Maia, relator.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 62/2013
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 62/2013, apresentada pelo governador do
Estado, altera o § 5° do art. 14 da Constituição do Estado.

Aprovada no 2° turno na forma do vencido no 1° turno, vem agora a proposta 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.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 62/2013
Altera o inciso II do § 4° e o § 5° do art. 14 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O inciso II do § 4° e o § 5° do art. 14 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 - (...)
§ 4° - (…)
II - a autorização para instituir, cindir e extinguir a entidade a que se refere o § 14 do

art. 36, sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que
garantam o controle dessas entidades pelo Estado;

(...)



100
____________________________________________________________________________

§ 5° - Ressalvada a entidade a que se refere o § 14 do art. 36, ao Estado somente é
permitido instituir ou manter fundação com personalidade jurídica de direito público,
cabendo a lei complementar definir as áreas de sua atuação.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Gustavo

Valadares.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.560/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei  n°  4.560/2013,  de autoria  do deputado Dinis  Pinheiro,  que dá

denominação à ponte sobre o Rio das Velhas, localizada na Rodovia MG-010, no
Município de Lagoa Santa, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.560/2013
Dá denominação à ponte sobre o Rio das Velhas localizada na Rodovia MG-010, no

Município de Lagoa Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Ponte Delma Pinto Coelho de Oliveira a ponte sobre o

Rio das Velhas localizada na Rodovia MG-010, no Município de Lagoa Santa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Gustavo Valadares,  relator  -  Lafayette  de

Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.664/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4.664/2013, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dá

denominação a viaduto de acesso ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional
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Tancredo Neves, no Município de Confins, foi  aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.664/2013
Dá  denominação  a  viaduto  de  acesso  ao  terminal  de  cargas  do  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, no Município de Confins.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica denominado Governador  Ozanam Coelho o viaduto de acesso ao

terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado no Km 6,16
da Rodovia LMG-800, no Município de Confins.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Gustavo Valadares,  relator  -  Lafayette  de

Andrada.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.713/2013

Mesa da Assembleia
Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública solicita à
Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Comando do 1º Batalhão da PMMG
pedido de informações sobre o número de infratores apreendidos, nos últimos cinco
anos, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o número de reincidentes,
as condições em que ocorreram essas apreensões e o grupo de ato infracional, na
circunscrição do 1º BPM.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/5/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
A Comissão de Segurança Pública, por meio do requerimento em análise, solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Comando do 1º Batalhão da PMMG
pedido de informações sobre o número de infratores apreendidos, nos últimos cinco
anos, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o número de reincidentes,
as condições em que ocorreram essas apreensões e o grupo de ato infracional, na
circunscrição do 1º BPM.

A  proposição  tem  por  finalidade  obter  um  diagnóstico  mais  preciso  sobre  o
problema da delinquência juvenil na região hospitalar do Bairro Santa Efigênia, em
Belo  Horizonte,  especialmente  nas  proximidades  da  Praça  Hugo  Werneck,  área
atendida  pelo  1º  Batalhão  da  Polícia  Militar.  A Comissão  de  Segurança  Pública
realizou  uma  audiência,  em  7/5/2013,  e  uma  visita  à  Praça  Hugo  Werneck,  em
20/5/2013,  para  apurar  os  problemas  causados  por  crianças  e  adolescentes  em
situação de rua no local, que, segundo moradores e comerciantes da região, fazem
uso  de  tíner,  “crack”  e  outras  drogas,  e  abordam  constantemente  pedestres,
empresários,  médicos  e  outras  pessoas  que  frequentam  o  local,  muitas  vezes
praticando crimes contra o patrimônio.

O requerimento é pertinente e insere-se no âmbito da atuação fiscalizadora que
incumbe à Assembleia Legislativa, conforme estabelece a Constituição do Estado em
seu  art.  62,  inciso  XXXI,  no  qual  consta  a  competência  privativa  desta  Casa de
fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da  administração
indireta. No mesmo sentido, o § 3º do art. 54 da Lei Maior Mineira estatui que a Mesa
da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação a Comandante da Polícia
Militar, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de
informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a  responsabilização.
Consoante  o  exposto,  a  proposição não  apresenta  vício  de  iniciativa  e  configura
legítimo exercício  do  dever  de  fiscalização  deste  Parlamento  de  órgão  do  Poder
Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.713/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
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Hely Tarqüínio, relator.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.717/2013

Mesa da Assembleia
Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor, atendendo a requerimento do
Deputado Tadeu Martins Leite, a proposição em análise tem por objetivo solicitar ao
presidente  desta  Casa seja  encaminhado ao diretor-presidente  da  Companhia  de
Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG  -  pedido  de  informações  sobre  o
aumento considerável do valor das contas de água dos Municípios de Salinas, Grão
Mogol, Rio Pardo de Minas e Josenópolis.

Publicada em 16/5/2013, foi a proposição encaminhada à Mesa da Assembleia para
receber parecer, nos termos do art. 79, XXXI, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei nº 6.475, de 14 de novembro de 1974, deu a denominação de Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa - à Companhia Mineira de Água e Esgoto -
Comag -, instituída nos termos da Lei nº 2.842, de 5 de julho de 1963.

A Copasa-MG é uma sociedade de economia mista, sediada no Município de Belo
Horizonte, que presta serviços de saneamento ao Estado de Minas Gerais, seu maior
acionista.  Essa companhia atualmente é responsável  pelo abastecimento de água
tratada e pela coleta de esgoto sanitário na maioria dos municípios mineiros.

Consoante notícia veiculada pela imprensa na época em que o requerimento foi
apresentado,  a conta  de água ficaria  mais cara a partir  de  13/5/2013.  O reajuste
valeria  para  620  municípios  mineiros  nos  quais  a  Copasa  é  responsável  pelos
serviços de água e esgoto, e o aumento apareceria nas contas de junho.

A indagação ao diretor-presidente da companhia é legítima e encontra respaldo na
Constituição  do  Estado,  cujo  art.  62,  XXXI,  atribui  à  Assembleia  Legislativa  a
competência privativa de fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta. A Carta Estadual determina ainda, em seu art. 54, § 3º, que
a  Mesa  da  Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informação  a  entidade  da
administração  indireta  e  a  outras  autoridades  estaduais,  e  a  recusa  ou  o  não
atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa, constituem
infração administrativa sujeita a responsabilização.
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Tendo em vista tais argumentos, julgamos importante a aprovação do requerimento
em pauta, a fim de que sejam esclarecidos os motivos que levaram ao aumento da
tarifa de água, afetando as famílias dos referidos municípios mineiros.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.717/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.718/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em comento, a Comissão de Defesa do Consumidor e

do Contribuinte requer ao presidente da Assembleia seja encaminhado à Secretaria
Extraordinária da Copa do Mundo - Secopa - pedido de informações sobre a hipótese
de caducidade da concessão de que é titular a Minas Arena, com envio a esta casa
de relatório detalhado sobre a matéria, bem como sobre o nível de qualidade dos
serviços prestados por essa empresa.

Publicado no “Diário  do  Legislativo”  de  16/5/2013,  vem a  matéria  a  este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo obter informações sobre o nível de qualidade

dos  serviços  prestados  pelo  Consórcio  Minas  Arena,  que  administra  o  Estádio
Governador Magalhães Pinto (mais conhecido por Mineirão), e se as falhas que vêm
sendo apontadas nos últimos eventos lá realizados não importariam na caducidade
do contrato de concessão administrativa do estádio, em face do que determinam os
arts. 35 e 38 da Lei Federal nº 8.987, de 13/2/1995, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art.  175 da
Constituição Federal e dá outras providências.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte realizou, no dia 25/4/2013,
reunião extraordinária com a finalidade de debater os fatos ocorridos, em 3/2/2013,
durante o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro, oportunidade em que os espectadores
tiveram os direitos de consumidores violados, notadamente em relação à saúde e à
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segurança.  Entre os  problemas listados estavam trânsito  caótico,  bares fechados,
banheiros alagados, venda duplicada de ingresso, dificuldades para entrar no estádio,
além da falta de vagas de estacionamento, de orientação, de lixeiras e até de água
para beber.

A Lei Federal nº 8.987, de 1995, dispõe em seus arts. 35 e 38 que a caducidade é
uma  das  formas  de  extinção  da  concessão  e  poderá  ser  declarada  pelo  poder
concedente  quando  o  serviço  estiver  sendo  prestado  de  forma  inadequada  ou
deficiente, tendo por base normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da
qualidade do serviço.

Diante  das  irregularidades  que  vêm  ocorrendo,  os  membros  da  Comissão  de
Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  no  exercício  de  suas  atividades
parlamentares,  consideram  fundamental  que  o  Estado  esclareça  se  as  ações
desenvolvidas pelo Consórcio Minas Arena estão sendo realizadas de forma eficaz ou
se as possíveis falhas não acarretariam a caducidade da concessão.

Somos, portanto, favoráveis ao requerimento em exame.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.718/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.880/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, atendendo a requerimento da deputada Luzia Ferreira,
solicita  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  informações  sobre  as  condicionantes
estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental das granjas de suinocultura
do Vale do Piranga e sobre os processos de fiscalização em curso nessas granjas.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 4/6/2013 e encaminhado à
apreciação deste órgão colegiado,  ao  qual  compete  sobre ele  emitir  parecer,  nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Comissão  de  Meio  Ambiente  realizou,  em  30/4/2013,  audiência  pública  para

apurar denúncia de lançamento de fezes de animais no leito do Córrego Ribeirão de
Oratórios  por  parte  da  granja  de  suinocultura  da  Fazenda  Itajubá,  situada  no
Município de Oratórios.

A Fazenda Itajubá e outras mais da região já tinham sido fiscalizadas pelo governo
do Estado,  o  qual,  diante  das irregularidades  encontradas,  as  interditou  para que
providenciassem a correção e a adequação dos processos de produção. Em nova
fiscalização  empreendida  pela  Subsecretaria  de  Fiscalização Ambiental  Integrada,
ocorrida  dias  antes  da  audiência  realizada  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente,
verificou-se  a  continuidade dos problemas e o  pleno funcionamento  da  granja  de
suinocultura da Fazenda Itajubá, a despeito da interdição havida e não sustada até
aquele momento.

Durante  a  reunião,  os  representantes  da  granja,  em  um  primeiro  momento,
negaram o lançamento de fezes de animais no córrego; entretanto, confrontados com
o  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável  -  Semad  -,  que  confirmou  a  denúncia,  assumiram  a  existência  de
problemas ambientais ainda a serem resolvidos e se comprometeram a resolvê-los.

Diante  dos  fatos  apurados  durante  a  audiência,  a  Comissão de Meio  Ambiente
entendeu solicitar  mais informações à Semad, para se inteirar  das condicionantes
ambientais estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental das granjas de
suinocultura do Vale do Piranga e dos processos de fiscalização em curso, para se
posicionar futuramente sobre possíveis desdobramentos do caso.

A iniciativa da proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da Constituição do
Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de  encaminhar,  por
intermédio  da  Mesa,  pedido  escrito  de  informação a  secretário  de  estado.  Ainda,
conforme o disposto no art. 62, inciso XXXI, também da Constituição Estadual, cabe à
Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta.

Por  sua  vez,  o  Regimento  Interno  da  Assembleia,  em  seu  art.  79,  VIII,  "c",
combinado  com  o  art.  233,  XII,  corrobora  o  disposto  na  Carta  Estadual,  ao
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estabelecer  que  compete  privativamente  à  Mesa,  com  posterior  deliberação  do
Plenário,  emitir  parecer  sobre  "requerimento  de  informações  às  autoridades
estaduais, somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em
trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa".

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.880/2013 na

forma originalmente proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.600/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública solicita à

Presidência da  Assembleia seja encaminhado à Subsecretaria  de  Atendimento  às
Medidas  Socioeducativas,  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  pedido  de
informações sobre o número de adolescentes que cumpriram medida de internação
nos últimos cinco anos nas unidades de internação do Estado.

Após publicação no Diário do Legislativo de 21/9/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  visa  obter  esclarecimentos  acerca  do  número  de

adolescentes  que cumpriram medida de internação em Minas Gerais  nos últimos
cinco anos.

A  internação  em  estabelecimento  educacional  é  elencada  entre  as  medidas
socioeducativas  previstas  pelo  Estatuto  da  Criança e  do  Adolescente  e  pode  ser
determinada inclusive antes da sentença, pelo prazo máximo de 45 dias, conforme o
art.  108  do  mesmo  diploma  legal.  O  art.  121  do  estatuto  ainda  ressalta  que  a
internação  é  medida  privativa  de  liberdade  sujeita  aos  princípios  de  brevidade,
excepcionalidade  e  respeito  à  condição  peculiar  de  pessoa  em  desenvolvimento.
Somente poderá ser aplicada quando se tratar de ato infracional cometido mediante
grave  ameaça  ou  violência  a  pessoa,  por  reiteração  no  cometimento  de  outras
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infrações  graves  ou  por  descumprimento  reiterado  e  injustificável  da  medida
anteriormente imposta.

Em  Minas  Gerais,  cabe  à  Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas
Socioeducativas, vinculada à Secretaria de Estado de Defesa Social, a elaboração e
a coordenação da política de atendimento ao adolescente autor de ato infracional.

O cumprimento das medidas socioeducativas no Estado tem merecido particular
atenção da ALMG. De fato, denúncias de superlotação em centros de internação -
especialmente  naqueles  de  internação  definitiva  -  e  de  violação  de  direitos  têm
pautado este Parlamento, principalmente as Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança  Pública.  Essas  comissões  têm  desenvolvido  um  trabalho  sistemático
acerca do tema, ora realizando audiências públicas com a finalidade de debater tais
questões, ora encaminhando requerimentos solicitando providências ou informações
aos  órgãos  governamentais  responsáveis,  ora  realizando  visitas  aos  centros  de
internação  para  apurar  in  loco as  denúncias  recebidas,  ora  efetuando  contatos
pessoais  com secretários  de  Estado e  agentes  do  Poder  Executivo  com vistas  a
encaminhar  as  demandas  apresentadas  pela  sociedade  e  discutir  alternativas  de
solução dos impasses. Um exemplo dessa atuação é a visita realizada pela Comissão
de  Direitos  Humanos,  em  1º/10/2013,  aos  Centros  de  Internação  Provisória  São
Benedito e Dom Bosco, ambos em Belo Horizonte, com o objetivo de monitorar a
situação dos adolescentes em cumprimento de medida de internação. Na ocasião, foi
ressaltada preocupação no que se refere a situações de superlotação, especialmente
em unidades de internação definitiva nos municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte e no interior do Estado.

Dessa  forma,  a  informação  acerca  do  número  de  adolescentes  que  cumpriram
medidas  de  internação  no  Estado  nos  últimos  cinco  anos  é  de  fundamental
importância, não somente no que diz respeito à avaliação da real situação do sistema
socioeducativo,  mas também com vistas  a monitorar  a implementação das ações
voltadas para o atendimento aos adolescentes autores de atos infracionais no Estado.

A proposição ampara-se no inciso X do art. 49 da Constituição da República, que
estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle dos
atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da Constituição do Estado, os
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quais, em simetria, atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função
administrativa do Estado. Já o § 3º do art. 54 da Carta Mineira autoriza a Mesa da
Assembleia  a  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades  estaduais,
determinando ainda que a recusa,  o não atendimento no prazo de 30 dias,  ou  a
prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a
responsabilização.

Entendemos, portanto, ser legítima a proposição em comento, tendo em vista que a
pretensão vem ao encontro  das  demandas constantemente trazidas a esta Casa,
sendo  certo  que  as  informações  buscadas  são  relevantes  para  o  exercício  das
atribuições  de  fiscalização  e  controle  constitucionalmente  previstas  para  o  Poder
Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 5.600/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.601/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Segurança  Pública

solicita seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de informações sobre
a aquisição de macacão para o desarme de bombas pelo Grupo de Ações Táticas
Especiais - Gate -; sobre a aquisição de equipamentos de proteção individual para os
policiais encarregados do policiamento especializado; e sobre a aquisição de viaturas,
armamentos e equipamentos para utilização dos policiais nos municípios que fazem
divisa com outros estados.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/9/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo obter informações do Comando-Geral da

Polícia Militar sobre a aquisição de macacão para o desarme de bombas pelo Gate;
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sobre  a  aquisição  de  equipamentos  de  proteção  individual  para  os  policiais
encarregados  do  policiamento  especializado;  e  sobre  a  aquisição  de  viaturas,
armamentos e equipamentos para utilização dos policiais nos municípios que fazem
divisa com outros estados.

Sabe-se  que  as  grandes  cidades  e  as  regiões  de  divisa  do  Estado  são  áreas
especialmente sujeitas à criminalidade, sobretudo a de caráter organizado, tais como
o tráfico de drogas e o roubo de cargas. Desta feita, é imperioso que a Polícia Militar
esteja adequadamente equipada para lidar com tais fenômenos.

A proposição em epígrafe objetiva lançar luz sobre essa questão, solicitando ao
Comando-Geral da Polícia Militar informações sobre a aquisição desses instrumentos
de trabalho.

A Constituição do Estado,  no que tange à atuação fiscalizadora  que incumbe à
Assembleia Legislativa,  determina,  em seu art.  62,  XXXI,  a competência privativa
desta Casa de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Na mesma linha, o
§3º  do  art.  54  da  Carta  Mineira  determina  que  a  Mesa  da  Assembleia  poderá
encaminhar  pedido  de  informação  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar,  e  a
ausência de resposta poderá acarretar a responsabilização do dirigente do órgão.

Tendo  em  vista  esse  marco  normativo,  bem  como  o  mérito  da  proposição,
configura-se  legítima  a  solicitação  de  informações  contida  no  requerimento  em
análise.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 5.601/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.715/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição acima referida, a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas requer ao presidente da Assembleia seja encaminhado ao secretário
de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de informações sobre as obras
públicas visando à melhoria das condições da Rodovia MG-290, localizada na região
Sul de Minas Gerais.
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Publicada no Diário do Legislativo de 3/10/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  objetiva  obter  as  mencionadas  informações  da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, órgão da administração direta
do Poder  Executivo  responsável  pela  implantação,  manutenção e  gestão  da rede
rodoviária do Estado. A Rodovia MG-290 encontra-se sob jurisdição do Departamento
de Estradas de Rodagem, órgão vinculado à referida secretaria, e liga o Município de
Pouso Alegre à divisa com o Estado de São Paulo, passando por Borda da Mata,
Ouro Fino e Jacutinga.

A Constituição do Estado,  nos seus arts.  73  e  74,  estabelece que os atos  das
unidades administrativas do Estado estão sujeitos ao controle externo e à fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial a cargo da Assembleia
Legislativa.

O mesmo regramento constitucional diz, no art. 54, § 2º, que a Mesa da Assembleia
poderá  encaminhar  ao  secretário  de  Estado  pedido  de  informação,  sendo  que  a
recusa, o não atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de informação falsa
importam crime de responsabilidade a esse dirigente.

Já o Regimento Interno desta Casa, no seu art. 100, IX, atribui às suas comissões
competência para encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito
de informação a secretário de Estado. E no art. 79, VIII, “c”, estatui que é admissível
requerimento  de  informações  às  autoridades  estaduais  quanto  a  fato  sujeito  a
controle e fiscalização da Assembleia Legislativa, como no caso em tela, qual seja, a
execução de obra pública.

Assim,  verifica-se  que a  proposição configura  legítimo exercício  da  prerrogativa
constitucional reservada à Assembleia Legislativa de exercer a fiscalização do Estado
e atende aos pressupostos regimentais.

Não  obstante,  por  meio  de  substitutivo,  propomos  algumas  modificações  da
redação do requerimento, para que o pedido de informação torne-se mais claro e
cumpra fidedignamente a sua função constitucional.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.715/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  atendendo  a
requerimento  do  deputado  Fred  Costa  aprovado  na  17ª  Reunião  Ordinária,  de
11/9/2013, solicita a V. Exa., nos termos do art. 54, § 2º, da Constituição do Estado, e
do art. 233, XII, do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de
Transportes  e  Obras Públicas pedido de informações  sobre as  intervenções e as
obras já  realizadas,  em execução ou planejadas  para  a Rodovia  MG-290 (trecho
Pouso Alegre-divisa com o Estado de São Paulo) que visem à melhoria das suas
condições e propiciem mais conforto e segurança para seus usuários.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.874/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Defesa dos Direitos da

Pessoa  com  Deficiência  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja
encaminhado ao presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa pedido de
informações sobre a possibilidade de retorno do programa Jornal Visual à grade de
programação.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 11/10/2013 e encaminhado
a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise decorre de requerimento formulado pela deputada Liza

Prado, aprovado em reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência realizada em 3/10/2013, e visa a obter informações sobre a
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possibilidade do retorno do programa  Jornal Visual à grade de programação da TV
Minas Cultural e Educativa. Durante a audiência pública, a autora da proposição em
comento informou que tinha, inicialmente, a intenção de apresentar uma moção de
aplauso à emissora pela realização desse programa.

Em 1984, a então TV Minas iniciou timidamente suas atividades, retransmitindo a
programação da TVE do Rio de Janeiro a municípios próximos à capital. As primeiras
experiências de produções locais ocorreram um ano depois. Em 1992, a emissora
passou a distribuir também as atrações da TV Cultura de São Paulo. Em 1994, a TV
Minas se transformou em Fundação TV Minas Cultural e Educativa e passou a ser a
terceira maior TV pública do País, atrás apenas da TV Cultura de São Paulo e da TV
Brasil.

A Fundação  TV  Minas  Cultural  e  Educativa  tem  como  um  dos  seus  objetivos
produzir e distribuir material audiovisual, bem como difundir programas educativos,
culturais,  esportivos,  sociais  e artísticos  visando à integração informativa,  cultural,
educativa,  econômica,  social  e  administrativa  do  Estado.  Essa  integração  deve
abranger  não apenas  a  ampla  dimensão territorial  do  Estado  ou sua diversidade
cultural, mas também observar as necessidades especiais de cada cidadão ou grupo
social.  A partir  dessa premissa, foi  criado o  Jornal  Visual que,  a exemplo do seu
homônimo da TV Brasil,  era o único telejornal  diário  em Linguagem Brasileira de
Sinais - Libras -, oferecendo ampla informação sobre o Estado, nas áreas de saúde,
desporto, política, comportamento, cultura e economia.

Entretanto, esse respeitado programa teve suas atividades encerradas e, ao que
tudo indica, o motivo seria a edição da Lei nº 20.710, de 10/6/2013, que reestrutura a
Fundação TV Minas Cultural e Educativa.

Desde  2005,  a  fundação  trabalhava  em  parceria  com  a  Associação  de
Desenvolvimento  de  Radiodifusão  de  Minas  Gerais  -  ADTV  -,  considerada  uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip - pelo fato de funcionar
como uma empresa privada que administra verba pública. A ADTV assumiu atividades
que eram exercidas anteriormente  pela fundação,  tais  como executar  e  promover
ações culturais e educativas relacionadas à produção e veiculação de radiodifusão,
sons e imagens, além de atividades relacionadas a telecomunicação e transmissão.
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Essa  parceria,  na  prática,  permitia  um  regime  de  contratações  diferenciado  e
maleável.

No  entanto,  em  razão  de  determinação  judicial,  o  Estado  se  viu  obrigado  a
estruturar a carreira dos servidores da Fundação TV Minas Cultural e Educativa por
meio  de  concurso  público,  conforme  determina  a  Lei  nº  20.710,  de  2013.  Neste
período  de  transição,  funcionários  contratados  estão  sendo,  paulatinamente,
demitidos e, como não poderia deixar de acontecer, a emissora sofreu cortes na sua
programação  -  foram  eliminados  os  programas  Curta,  Emprego  e  Renda,  Jornal
Visual, Rede Mídia e Trilhas do Sabor.

Assim, ainda que sejamos capazes de entender o momento difícil por que passa a
Fundação TV Minas Cultural e Educativa, faz-se necessário obter informações sobre
a retomada da produção do Jornal Visual, programa de fundamental importância de
integração das pessoas com deficiência na sociedade mineira.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 5.874/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.037/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em foco, a Comissão de Minas e Energia, atendendo a

requerimento  dos  deputados  Pompílio  Canavez  e  Sávio  Souza  Cruz,  requer  ao
presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Copasa  Águas
Minerais de Minas S.A. pedido de informações sobre estudos geológicos das áreas
exploradas e de recarga e, ainda, do potencial de produção, venda e logística de
distribuição  para  exploração  de  águas  minerais  nos  aquíferos  localizados  nos
Municípios de Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá.

Publicada no Diário do Legislativo de 31/10/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
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A proposição sob análise busca obter informações acerca da produção de água
mineral  nos  Municípios  de  Caxambu,  Cambuquira,  Lambari  e  Araxá,  mais
especificamente sobre a existência de estudos geológicos das áreas exploradas e
das áreas de recarga,  bem como do potencial  de produção,  venda e logística de
distribuição da água.

A  Comissão  de  Minas  e  Energia  realizou  audiência  pública  no  Município  de
Caxambu, no dia 2/10/2013, com a finalidade de debater a situação da produção de
água mineral no município e sua comercialização pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa-MG. Na oportunidade, as autoridades presentes denunciaram
a exploração deficitária das águas minerais na região pela Copasa Águas Minerais de
Minas S.A., subsidiária da Copasa-MG, responsável pela atividade no município. Foi
declarado que a empresa não envasa o suficiente e cuida mal da divulgação e da
distribuição do produto,  o que resulta em um volume baixo de vendas. Parte dos
presentes  defendeu,  ainda,  a  necessidade  de  se  pensar  também  na  recarga  do
aquífero, de forma a preservá-lo para as futuras gerações.

A informação solicitada busca colher subsídios para o entendimento de todas as
etapas  da  exploração  da  água  mineral  na  região,  desde  a  preocupação  com  a
geologia  das  áreas  de  recarga  e  das  áreas  de  exploração,  passando  pela
produtividade  da  água  mineral  até  a  distribuição  do  produto.  São  informações
relevantes  para  que  a  Comissão  de  Minas  e  Energia  possa  exercer  a  sua
competência de tratar da política de pesquisa, extração e comercialização de águas
minerais  (art.  102,  XVIII,  “d”,  do  Regimento  Interno  da  ALMG)  e,  ainda,  buscar
respostas para os questionamentos feitos durante a já citada audiência pública, em
claro exercício da competência fiscalizadora do Poder Legislativo.

Estamos certos de que informações mais detalhadas sobre as questões em foco
certamente contribuirão para que o Parlamento mineiro cumpra a sua competência na
fiscalização e na transparência da aplicação dos recursos financeiros nos diversos
setores de abrangência das políticas públicas.

Por  fim,  tem-se que a  apresentação da proposição em tela se coaduna com a
competência constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, em conformidade com o art. 62, XXXI, da Constituição Mineira. E,



116
____________________________________________________________________________

ainda, que é competência da Mesa da Assembleia, nos termos do § 3º do art. 54 da
Constituição do Estado, encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da
administração indireta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.037/2013 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.038/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em foco, a Comissão de Minas e Energia, atendendo a

requerimento  dos  deputados  Pompílio  Canavez  e  Sávio  Souza  Cruz,  requer  ao
presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Copasa  Águas
Minerais de Minas S.A. pedido de informações sobre a existência de estudos e ações
de preservação das nascentes e das áreas de recarga localizadas nos Municípios de
Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá.

Publicada no Diário do Legislativo de 31/10/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise busca obter informações acerca de ações de preservação

das  nascentes  e  das  áreas  de  recarga  localizadas  nos  Municípios  de  Caxambu,
Cambuquira, Lambari e Araxá.

A  Comissão  de  Minas  e  Energia  realizou  audiência  pública  no  Município  de
Caxambu, no dia 2/10/2013, com a finalidade de debater a situação da produção de
água mineral no município e sua comercialização pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa-MG. Na oportunidade, as autoridades presentes denunciaram
a exploração deficitária das águas minerais na região pela Copasa Águas Minerais de
Minas S.A., subsidiária da Copasa-MG, responsável pela atividade no município. Foi
declarado que a empresa não envasa o suficiente e cuida mal da divulgação e da
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distribuição do produto,  o que resulta em um volume baixo de vendas. Parte dos
presentes  defendeu,  ainda,  a  necessidade  de  se  pensar  também  na  recarga  do
aquífero, de forma a preservá-lo para as futuras gerações.

A  informação  solicitada  é  fundamental  para  a  compreensão  do  processo  de
produção da água mineral na região, uma vez que aborda a preservação ambiental
das áreas das nascentes e das áreas de recarga do aquífero, fundamentais para a
sustentabilidade da produção e para a garantia da qualidade de vida da população.

Estamos  certos  de  que informações  mais  detalhadas  sobre  a  questão em foco
certamente contribuirão para que o Parlamento mineiro cumpra a sua competência na
fiscalização e na transparência da aplicação dos recursos financeiros nos diversos
setores de abrangência das políticas públicas. E, ainda, para que possamos buscar
respostas para os questionamentos feitos durante a já citada audiência pública.

Por  fim,  tem-se que a  apresentação da proposição em tela se coaduna com a
competência constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, em conformidade com o art. 62, XXXI, da Constituição Mineira. E,
ainda, que é competência da Mesa da Assembleia, nos termos do § 3º do art. 54 da
Constituição do Estado, encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da
administração indireta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.038/2013 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.039/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição sob análise, a Comissão de Minas e Energia requer

ao  presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Companhia  de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  - Codemig -  pedido de informações
sobre o repasse ao Município de Caxambu de royalties decorrentes da exploração de
águas minerais nesse município.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo, em  31/10/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
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Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição busca obter informações acerca dos royalties devidos ao Município de

Caxambu em decorrência da exploração de águas minerais em seu território. A água
mineral é considerada um bem mineral, por isso sua exploração enseja o pagamento
de compensação financeira. Trata-se da Compensação Financeira pela Exploração
de  Recursos  Minerais  -  Cfem  -,  devida  pelas  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que
explorem  substâncias  minerais  com  fins  de  aproveitamento  econômico.  O  valor
arrecadado a título de Cfem é distribuído à União, ao Estado e ao município produtor,
cabendo a este último 65% do montante.

A Comissão de Minas e Energia desta Casa realizou audiência pública no Município
de Caxambu, em 2/10/2013, com o objetivo de debater a situação da produção de
água mineral no município e sua comercialização pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa-MG. Na oportunidade, o prefeito de Caxambu, Jurandi Belini,
afirmou que o município não recebe os royalties da exploração da água mineral em
seu território.

No  caso  específico  do  Município  de  Caxambu,  a  Codemig  é  a  detentora  da
concessão das fontes de águas minerais, mas a Copasa Águas Minerais é que detém
o direito  de  exploração das fontes.  Ressalta-se  que o Departamento Nacional  de
Produção  Mineral  -  DNPM  -  é  o  órgão  responsável  por  administrar  e  exercer  a
fiscalização sobre a arrecadação da Cfem, além de providenciar a sua distribuição.
Por esses motivos, sugerimos a inclusão dessas duas entidades como destinatárias
do requerimento.

A informação que se busca obter com o requerimento sob análise é relevante para
que possamos buscar respostas para os questionamentos feitos durante a já citada
audiência  pública,  em  claro  exercício  da  competência  fiscalizadora  do  Poder
Legislativo.

Por  fim,  tem-se que a  apresentação da proposição em tela se coaduna com a
competência constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, em conformidade com o art. 62, XXXI, da Constituição Mineira. E,
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ainda,  é competência da Mesa da Assembleia, nos termos do § 3º  do art.  54 da
Constituição  do  Estado,  pedido  de  informação  a  dirigente  de  entidade  da
administração indireta.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.039/2013 com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se,  após  a  expressão  “presidente  da  Codemig”,  as  expressões  “ao
presidente  da  Copasa  Águas  Minerais  de  Minas  e  ao  superintendente  do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - em Minas Gerais”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.105/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em foco, a Comissão de Minas e Energia, atendendo a

requerimento  dos  deputados  Pompílio  Canavez  e  Sávio  Souza  Cruz,  requer  ao
presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  presidente  da  Copasa  Águas
Minerais  de  Minas  S.A.  pedido  de  informações  com  envio  de  relatório  de
monitoramento de aquíferos localizados em Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá.

Publicada no  Diário do Legislativo de 2/11/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise busca obter informações acerca de ações de preservação

das  nascentes  e  das  áreas  de  recarga  localizadas  nos  Municípios  de  Caxambu,
Cambuquira, Lambari e Araxá.

A  Comissão  de  Minas  e  Energia  realizou  audiência  pública  no  Município  de

Caxambu, no dia 2/10/2013, com a finalidade de debater a situação da produção de

água mineral no município e sua comercialização pela Companhia de Saneamento de

Minas Gerais - Copasa-MG. Na oportunidade, as autoridades presentes denunciaram
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a exploração deficitária das águas minerais na região pela Copasa Águas Minerais de

Minas S.A., subsidiária da Copasa-MG, responsável pela atividade no município. Foi

declarado que a empresa não envasa o suficiente e cuida mal da divulgação e da

distribuição do produto,  o que resulta em um volume baixo de vendas. Parte dos

presentes  defendeu,  ainda,  a  necessidade  de  se  pensar  também  na  recarga  do

aquífero, de forma a preservá-lo para as futuras gerações.

A  informação  solicitada  é  fundamental  para  a  compreensão  do  processo  de

produção  da  água  mineral  na  região,  uma  vez  que  aborda  o  monitoramento  de

aquíferos localizados em área de exploração de águas minerais pela Copasa Águas

Minerais de Minas S.A. Esse monitoramento, aliado à preservação ambiental da área,

é fundamental para a sustentabilidade da produção e para a garantia da qualidade de

vida da população.

Estamos  certos  de  que informações  mais  detalhadas  sobre  a  questão em foco

certamente contribuirão para que o Parlamento mineiro cumpra a sua competência na

fiscalização e na transparência da aplicação dos recursos financeiros nos diversos

setores de abrangência das políticas públicas. E, ainda, para que possamos buscar

respostas para os questionamentos feitos durante a já citada audiência pública.

Por  fim,  tem-se que a  apresentação da proposição em tela se coaduna com a

competência constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos do

Poder Executivo, em conformidade com o art. 62, XXXI, da Constituição Mineira. E,

ainda, que é competência da Mesa da Assembleia, nos termos do § 3º do art. 54 da

Constituição do Estado, encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da

administração indireta.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.105/2013 na

forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.

Dilzon Melo, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.131/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência requer  ao presidente da Assembleia seja encaminhado à
secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre o número de alunos
da  rede  estadual  de  ensino  que  frequentavam  escolas  especializadas  e  foram
transferidos  para  a  rede  regular  de  ensino;  o  número  de  alunos  que  continuam
frequentando a rede regular  de ensino após o processo de inclusão e  a  taxa de
evasão dos alunos com deficiência da rede regular  de ensino nos últimos quatro
anos.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 9/11/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise tem como objetivo obter informações da secretária de

Estado de Educação sobre o fluxo escolar  dos alunos com deficiência que foram
transferidos das escolas especializadas para as escolas de ensino regular da rede
estadual de ensino de 2010 a 2013.

Garantir o acesso das pessoas com deficiência à educação de forma inclusiva tem
sido um dos grandes desafios enfrentados pelo sistema educacional. Isso porque, em
muitos casos, o educando com deficiência não é incluído nas escolas regulares, mas
apenas  integrado.  Para  os  especialistas,  incluir  significa  perceber  a  singularidade
desse  educando  e  prover  condições  para  que  ele  permaneça  e  desenvolva  a
aprendizagem e suas potencialidades. Integrar, no entanto, significa apenas prover o
acesso.

A inclusão ou integração das pessoas com deficiência nas escolas regulares foi um
dos assuntos discutidos durante a audiência pública que ocorreu em 24/10/2013, na
1ª Reunião Conjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
com a Comissão de Educação,  Ciência e Tecnologia. A reunião foi realizada para
debater a acessibilidade arquitetônica, atitudinal e pedagógica nas escolas públicas e
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privadas do Estado; a capacitação dos professores, monitores e equipes escolares; e
a garantia da presença de profissionais especializados, quando necessário, nas salas
de recursos multifuncionais.

A informação  foi  solicitada  durante  a  referida  audiência  pelo  representante  do
Conselho Estadual de Psicologia e membro do Conselho Estadual  de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência. O requerimento em análise se justifica porque
inteirar-se do fluxo dos alunos com deficiência nas escolas regulares da rede estadual
de  ensino pode contribuir  sobremaneira  para que se tomem providências efetivas
para a sua inclusão.

Quanto ao respaldo legal,  o  art.  54, § 2º,  da Constituição Estadual,  assegura à
Mesa da Assembleia a competência para encaminhar pedido escrito de informação a
secretário de Estado. A recusa ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. Ademais, o art.
100,  IX,  do  Regimento  Interno  desta  Casa  assegura  a  competência  das  suas
comissões para encaminhar pedidos de informação dessa natureza, por intermédio
da Mesa. Portanto, não há impedimento legal para a tramitação da matéria.

Com  o  intuito  de  conferir  maior  clareza  ao  texto  da  proposição,  explicitando  o
período a ser considerado quanto aos dados solicitados, apresentamos o substitutivo
transcrito abaixo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.131/2013, na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais:
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência requer a V. Exa.,

nos termos do art. 233, XII, do Regimento Interno, seja encaminhado à secretária de
Estado  de  Educação  pedido  de  informações  acerca  do  processo  de  inclusão  de
alunos com deficiência na rede estadual  de ensino, considerando-se o período de
2010 a 2013, especificamente quanto a:

-  número  de  alunos  da  rede  estadual  de  ensino  que  frequentavam  escolas
especializadas e foram transferidos para a rede regular de ensino;
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-  número  de  alunos  que  continuam  frequentando  escolas  integrantes  da  rede
regular de ensino após o processo de inclusão;

-  taxa  de  evasão  dos  alunos  com  deficiência  das  escolas  integrantes  da  rede
regular de ensino.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.132/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência requer ao presidente da Assembleia seja encaminhado ofício
ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, solicitando informações sobre os
critérios  utilizados  pela  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  para  distribuição  de
bolsas para pessoas com deficiência que frequentam escolas especializadas.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 9/11/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposição  em  análise  -  que  solicita  informações  sobre  os  critérios  para

distribuição de bolsas a pessoas com deficiência em escolas especializadas - atende
demanda recorrente  expressa nas reuniões  dessa comissão  e  revela  o  empenho
desta Casa em dotar de transparência os atos da administração pública, razões que
nos parecem justificar plenamente sua apresentação.

No que tange ao respaldo legal para a solicitação, destaque-se que o § 2º do art. 54
da Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia Legislativa a prerrogativa
de encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação, assinalando o
prazo de 30 dias para a prestação de informação.

Além disso, o inciso IX do art. 100 do Regimento Interno desta Casa assegura a
competência  das  suas  comissões  para  encaminhar  pedidos  de  informação  dessa
natureza por intermédio da Mesa da Assembleia.

Como a solicitação nos parece pertinente e não há óbices jurídicos à tramitação da
matéria, manifestamo-nos favoravelmente à sua aprovação.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.132/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.345/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Administração Pública, em atendimento a requerimento

do deputado Ivair Nogueira aprovado na 11ª Reunião Extraordinária, de 9/10/2013, a
proposição tem por objetivo solicitar seja encaminhado ao presidente do Conselho de
Administração da Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - Copasa-
MG - pedido de informações sobre os motivos de não ter sido adotada a modalidade
de concorrência internacional  na licitação para  a  contratação de parceria público-
privada para a ampliação da capacidade do sistema produtor de água Rio Manso e
para a prestação de serviços.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia para receber parecer, nos termos do disposto na alínea “c” do inciso VIII
do art. 79 do Regimento Interno.

Fundamentação
No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da

Constituição do Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  a  prerrogativa  de
encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa Diretora, a dirigente de
entidade da administração indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e a outras
autoridades  estaduais.  Ainda  segundo  o  referido  dispositivo,  a  recusa  ou  o  não
atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

A prerrogativa de encaminhamento de pedido de informação a dirigentes de órgãos
e  entidades  da  administração  pública  estadual  coaduna-se  com  as  competências
atribuídas à Assembleia Legislativa, especialmente com as relativas à fiscalização e
controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (inciso
XXXI do art. 62 da Constituição Mineira).
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Tem-se por evidente que tal prerrogativa constitucional decorre da faculdade de que
goza o Poder Legislativo não só de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo
como  também  de  ter  acesso  a  informações  concretas  e  imprescindíveis  ao
acompanhamento, monitoramento e à execução de políticas públicas e, sobretudo, de
dispor sobre assuntos de interesse público.

Nesse contexto, é importante registrar que o disposto na alínea “c” do inciso VIII do
art.  79  do  Regimento  Interno  dispõe  que  à  Mesa compete,  privativamente,  emitir
parecer sobre “requerimento de informações às autoridades estaduais,  somente o
admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em trâmite ou quanto a
fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa”.

Assim,  quanto  ao  aspecto  material,  o  requerimento  deve  possuir  pertinência
temática com proposição legislativa em tramitação ou com fato sujeito ao controle e
fiscalização desta Casa Legislativa.

Percebemos que a matéria tratada no presente requerimento guarda pertinência
com as atribuições desta Casa,  especialmente com as competências  atribuídas à
Comissão de Administração Pública, das quais destacam-se “a política de prestação
e concessão de serviços públicos” e “o direito administrativo em geral”, nos termos,
respectivamente, das alíneas “d” e “e” do inciso I do art. 102 do Regimento Interno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.345/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.346/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Pela  proposição  em  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  requer  à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao presidente da Copasa-MG pedido
de  informações  sobre  os  motivos  de  não  ter  sido  adotada  a  modalidade  de
concorrência internacional na licitação para a contratação de parceria público-privada
para a ampliação da capacidade do sistema produtor de água Rio Manso e para a
prestação de serviços.
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Após publicação no Diário do Legislativo de 21/11/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Administração Pública, atendendo a requerimento do deputado Ivair

Nogueira,  aprovado  na  11ª  Reunião  Extraordinária  de  9/10/2013,  solicitou  fosse
encaminhado ao diretor presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
Copasa-MG - pedido de informações sobre os motivos de não ter  sido adotada a
modalidade de concorrência internacional na licitação para a contratação de parceria
público-privada para a ampliação da capacidade do sistema produtor de água Rio
Manso e para a prestação de serviços.

Nos termos do art. 100 do Regimento Interno desta Casa, às comissões, em razão
da  matéria  de  sua  competência,  cabe  encaminhar,  por  intermédio  da  Mesa  da
Assembleia,  pedido  escrito  de  informação a autoridades estaduais.  O  art.  102 do
Regimento expressamente atribui à Comissão de Administração Pública a função de
tratar da matéria referente à política de prestação e concessão de serviços públicos.
Em sede constitucional, o art. 54 da Constituição Mineira estabelece a competência
da Mesa da Assembleia para o envio de pedido escrito de informação a autoridades
estaduais,  cuja recusa,  não atendimento ou envio de informação falsa constituem
infrações sujeitas a responsabilização. Esse artigo materializa a função fiscalizadora
do Poder Legislativo, que é o poder-dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo. Tal poder é conferido pelos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual, que
impõem  ao  Poder  Legislativo  o  dever  de  fiscalizar  o  exercício  da  função
administrativa do Estado em todos os seus espaços e aspectos institucionais.

O art.  79,  VIII,  do  Regimento  Interno  estabelece que a  Mesa  da Assembleia  é
competente para  emitir  parecer  sobre  requerimento  de  pedido  de  informações às
autoridades estaduais, quando relacionado com fato sujeito a controle e fiscalização
da  Assembleia  Legislativa.  As  licitações  públicas  incluem-se  entre  aqueles  fatos
sujeitos  ao  controle  do  Poder  Legislativo  mineiro.  Assim,  a  proposição  em  tela
encontra-se plenamente respaldada pela legislação vigente.

Portanto, sem apresentar vício de iniciativa, configura legítimo exercício de controle
sobre órgãos e atos de autoridades subordinados ao Poder Executivo, ostentando
sólido e tipificado lastro constitucional e regimental.
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Quanto ao mérito,  o pedido de informações interessa ao Estado e à sociedade.
Afinal,  trata  de  um  processo  de  licitação  para  contratação  de  serviço  público
essencial, diretamente ligado à saúde da população, envolvendo, ademais, volume
considerável de recursos públicos. Esta Casa já tem se debruçado sobre o assunto,
possibilitando  um  debate  público  entre  representantes  da  Copasa-MG  e  dos
trabalhadores. Com efeito, a 5ª reunião extraordinária da Comissão de Administração
Pública,  realizada em 14/6/2012,  visou obter esclarecimentos sobre o contrato de
parceria público-privada apresentado pela Copasa-MG para operação e ampliação do
sistema Rio  Manso.  Ao  final  das  discussões,  o  presidente  da  reunião,  deputado
Rogério  Correia,  sugeriu  que  fosse  encaminhado  ao  presidente  da  Copasa-MG
pedido de informação a respeito das principais decisões proferidas no processo de
licitação do sistema Rio Manso de forma a possibilitar o acompanhamento da Casa.

Como é sabido, a licitação busca selecionar a contratação mais vantajosa para a
administração, observado o princípio da isonomia entre todos os interessados, além
de propiciar a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.666, de 1993, com a redação dada pela Lei nº
12.349/2010. Para atingir tais objetivos, a lei  prevê regras e princípios implícitos e
explícitos que orientam e condicionam a atuação do administrador, dentre os quais
destacamos  o  princípio  da  eficiência,  que impõe a  ausência  de  desperdícios  e a
busca  de  produtividade  e  de  economia.  Somado  a  isso,  embora  a  definição  do
modelo  de  licitação  materialize,  em  última  instância,  uma  opção  política  não
prescinde de amparo técnico, que possa ser traduzido o mais claramente possível ao
público  de  forma que  os  interessados  possam  discutir  e  intervir  no  processo  de
tomada  de  decisões,  bem  como  exercer  o  controle  público  sobre  eles.  Neste
contexto, destaca-se o papel da Assembleia de Minas, que tem se firmado cada vez
mais como arena de discussões de temas relevantes para a população mineira.

Portanto,  estando  todo  o  procedimento  licitatório  vinculado  ao  cumprimento  de
finalidades  claramente  descritas,  orientadas  pela  necessidade  de  resguardar  o
primazia do interesse público, compreende-se a necessidade de que a Casa se muna
de  informações  -  indispensáveis  ao  exercício  de  suas  atribuições  de  controle  e
fiscalização - sobre o processo licitatório.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.346/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.400/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, atendendo a requerimento da deputada Liza Prado, requer ao presidente
da Assembleia que encaminhe ao Secretário de Estado de Esportes e da Juventude
pedido de informações acerca das condições de acessibilidade e do andamento das
obras do Centro de Treinamento Esportivo - CTE.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  28/11/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Por meio do requerimento em análise pretende-se solicitar ao Secretário de Estado

de Esportes e da Juventude informações sobre as condições de acessibilidade e o
andamento  das  obras  do  Centro  de  Treinamento  Esportivo  -  CTE  -,  órgão
complementar  vinculado  à  Escola  de  Educação  Física,  Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional da UFMG e fruto de parceria entre essa instituição e o Poder Executivo
do Estado.

O  CTE  tem  por  objetivo  o  estabelecimento  de  uma  política  integrada  de
desenvolvimento técnico-científico de atletas, treinadores e graduandos de diversos
cursos, com a finalidade de buscar a excelência na formação, no desenvolvimento e
na preparação dos atletas mineiros desde a base até o alto rendimento.

A apresentação do requerimento é motivada pelo interesse da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência em acompanhar as políticas de inclusão da
pessoa  com  deficiência  no  Estado,  especificamente  no  que  diz  respeito  ao
oferecimento de espaços para a realização de eventos esportivos e sociais para esse
público, à promoção de oportunidades de treinamento esportivo de nível profissional
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para os atletas com deficiência e ao fomento às pesquisas na área.
Entendemos que as informações solicitadas por meio do requerimento em análise

são relevantes para a avaliação das condições de inclusão da pessoa com deficiência
por meio do esporte.

Cabe esclarecer, contudo, que a Lei nº 21.077, de 2013, que realizou alterações na
estrutura  administrativa  do  Poder  Executivo  estadual,  extinguiu  a  Secretaria  de
Estado de Esportes e da Juventude e criou a Secretaria de Estado de Turismo e
Esportes. Sugerimos, portanto, alterar a expressão "Secretário de Estado de Esportes
e da Juventude" para  "Secretário  de  Estado de Turismo e  Esportes",  de  forma a
adequar o requerimento à atual configuração das secretarias de Estado.

Por fim, cumpre ressaltar que o requerimento em questão é respaldado pelo art. 54,
§ 2º, da Constituição Estadual, que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de
solicitar informações a dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.
Não apresenta, assim, vício de iniciativa e configura legítimo exercício do controle,
reservado constitucionalmente a este Parlamento.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Requerimento  nº

6.400/2013, com a Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer.
EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  texto  do  requerimento,  a  expressão  "Secretário  de  Estado  de
Esportes e da Juventude" por "Secretário de Estado de Turismo e Esportes".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio,relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.415/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, atendendo a requerimento da deputada Liza Prado, requer ao presidente
da Assembleia que encaminhe à subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de informação detalhada sobre
os critérios utilizados para negar cada um dos pedidos de concessão de ajuda de
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custo - também conhecida como Bolsa Caade - solicitados por famílias que têm filhos
matriculados na escola especializada Instituto Presidente Roosevelt.  Requer  ainda
seja encaminhada cópia da lista apresentada pela diretora do Instituto, Maria Eunice
Alvim Roscoe, com o nome dos alunos que solicitaram a bolsa.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  28/11/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Por  meio  do  requerimento  em  análise  pretende-se  solicitar  à  subsecretária  de

Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social informações
detalhadas acerca dos critérios utilizados para justificar o indeferimento de pedidos de
ajuda de custo para pagamento das mensalidades em escolas especiais, conhecida
como Bolsa Caade, efetuados por famílias cujos filhos estão matriculados no Instituto
Presidente  Roosevelt.  Também  se  solicita  que  seja  encaminhada  cópia  da  lista
apresentada  pela  diretora  do  Instituto  e  anexa  ao  processo,  com  os  nomes  dos
alunos que solicitaram a bolsa.

De acordo com informações apresentadas pela subsecretária de Direitos Humanos
da Sedese, Carmen Piedade Rocha, na 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada em 25/9/2013, o valor médio das
bolsas,  de  R$  400,00,  é  repassado  para  a  família  do  bolsista  mediante  a
comprovação de frequência escolar. Em 2013 o Estado disponibilizou 400 bolsas, das
quais 360 foram destinadas principalmente a Belo Horizonte e a outros municípios da
região metropolitana.

Para o ano de 2014, de acordo com o Plano Plurianual de Ação Governamental
2012-2015,  também estão previstas 400 bolsas, a serem concedidas por meio da
execução  da  Ação  4554  -  Apoio  à  Inclusão  Social  dos  Grupos  e  Indivíduos
Vulneráveis  e  Historicamente  Discriminados  -,  no  âmbito  do  Programa  162  -
Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos  -,  sob a  responsabilidade da
Sedese.

A importância de concessão da ajuda de custo aos alunos do Instituto Presidente
Roosevelt foi ressaltada pela diretora do estabelecimento, conforme relatado na 20ª
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Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
em 14/11/2013. De acordo com a diretora, as famílias dos alunos matriculados não
têm recursos para pagar as mensalidades e, como muitas perderam o prazo para
cadastro escolar para vagas na rede pública de educação inclusiva, vários alunos
correm o risco de ficar sem acesso à educação se o instituto fechar as portas.

Em face dessa situação, as famílias solicitaram à Sedese a concessão das bolsas,
porém, ainda de acordo com o depoimento da diretora do instituto, todos os pedidos
foram  negados  sem  uma  devida  justificativa.  Pretende-se,  portanto,  com  este
requerimento, solicitar à Subsecretaria de Direitos Humanos - SUBDH - da Sedese
explicações mais  detalhadas sobre  os  motivos  do  indeferimento  de  cada  um  dos
pedidos de concessão de ajuda de custo.

Entendemos que a proposição em análise é pertinente, pois permite acompanhar
de  forma  mais  transparente  os  critérios  utilizados  para  a  concessão  das  Bolsas
Caade.

Por fim, cumpre observar que o requerimento em tela é respaldado pelo art. 54, §
2º,  da Constituição Estadual,  que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de
solicitar informações a dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.
Não apresenta, assim, vício de iniciativa e configura legítimo exercício do controle,
reservado constitucionalmente a este Parlamento.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Requerimento  nº

6.415/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.416/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em tela, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

requer  ao Presidente  da  Assembleia seja encaminhado ao governador  do  Estado
pedido de informações sobre o andamento da liberação dos recursos destinados às
ações do programa Brasil Profissionalizado
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O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 28/11/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em exame tem por finalidade obter informações sobre a liberação

de recursos destinados às ações do programa Brasil Profissionalizado no Estado.
Instituído  pelo  Decreto  Federal  nº  6.302,  de  12/12/2007,  o  programa  Brasil

Profissionalizado  é  uma  iniciativa  do  governo  federal  que  visa  a  promover  a
modernização e expansão das redes públicas de ensino médio.  No âmbito desse
programa,  a  União  presta  assistência  financeira  a  ações  de  desenvolvimento  e
estruturação do ensino médio integrado à educação profissional mediante seleção e
aprovação  de  propostas,  formalizadas  pela  celebração  de  convênio  ou  execução
direta. Os recursos transferidos aos estados e municípios conveniados podem ser
destinados ao custeio de obras de infraestrutura, desenvolvimento da gestão e de
boas práticas pedagógicas e formação de professores.

Em Minas Gerais, foi anunciada a construção ou instalação de 22 escolas técnicas
por  meio do Brasil  Profissionalizado, nos Municípios de Tupaciguara, Sacramento,
Monte  Alegre  de  Minas,  Santa  Vitória,  Caeté,  Monte  Carmelo,  Coromandel,
Conceição das Alagoas, Várzea da Palma, Bocaiuva, Brasília de Minas, Espinosa,
Grão Mogol, Janaúba, Joaíma, Manga, Taiobeiras, Monte Azul, Pompéu, Lagoa Santa
(Centro de Formação de Aviação Civil), Ibirité (Fundação Helena Antipoff) e Unaí.

No portal  da transparência do governo federal  há informação de três  convênios
vigentes no Estado para a execução do programa citado:

- Convênio nº 669822 com a Secretaria de Estado de Educação
Valor do convênio: R$ 14.257.606,36
Contrapartida: R$ 144.016,23
Vigência: 16/12/2013
- Convênio nº 665549 com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Valor do convênio: R$5.756.653,97
Contrapartida: R$58.148,02
Vigência: 31/12/2014
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- Convênio nº 656216 com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
Valor do convênio: R$35.094.673,22
Contrapartida: R$ 354.491,65
Vigência: 30/12/2014
Segundo o deputado Tadeu Martins Leite, que propôs à Comissão de Educação o

requerimento em análise, há um atraso na execução das obras do programa devido à
ausência da contrapartida de recursos estaduais e ao atraso de repasse dos recursos
para as empreiteiras, que estaria comprometendo a continuidade das obras.

A proposição está respaldada pelo art.  62, XXXI,  da Constituição Estadual,  que
atribui à Assembleia Legislativa a competência de fiscalizar e controlar  os atos do
Poder Executivo. A Carta Constitucional institui diversos instrumentos para possibilitar
essa fiscalização, entre eles o pedido de informação, disciplinado pelo seu art. 54.
Além disso, o art. 100, IX, do Regimento Interno desta Casa assegura a competência
das suas comissões para encaminhar pedidos de informação dessa natureza,  por
intermédio da Mesa.

Todavia,  os  §§  2º  e  3º  do  art.  54,  bem  como  o  citado  dispositivo  regimental,
determinam  que  os  pedidos  de  informação  podem  ser  dirigidos  a  secretários  de
estado  e  dirigentes  de  órgãos  da  administração  indireta,  sob  pena  de  crime  de
responsabilidade  e  infração  administrativa  sujeita  à  responsabilização,
respectivamente.  Assim,  entendemos  que  o  pedido  de  informação  dirigido  ao
governador  não  se  adequaria  aos  pressupostos  constitucionais  que  lhe  dão
efetividade

Assim,  visando  ao  atendimento  satisfatório  do  pleito  do  autor,  apresentamos  o
Substitutivo nº 1 à proposição em análise, com o intuito de esclarecer melhor o objeto
do  requerimento  e  adequar  os  destinatários  da  solicitação.  Considerando  que  os
convênios foram realizados em nome da Secretaria  de Estado de Educação e da
Unimontes, acreditamos que as secretarias de Educação e de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, à qual a Universidade é vinculada, estarão mais aptas a prestar as
informações demandadas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.416/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  atendendo  a  requerimento  do

deputado Tadeu Martins Leite,  aprovado na 19ª Reunião Ordinária de 20/11/2012,
solicita a V. Exa., nos termos da alínea "a" do inciso III do art. 103 do Regimento
Interno, seja encaminhado à secretária de Estado de Educação e ao secretário de
Estado  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  informações  sobre  a  execução  do
Programa  Brasil  Profissionalizado  em  Minas  Gerais,  especialmente  acerca  dos
seguintes aspectos:

-  liberação  dos  recursos  federais  e  estaduais  para  a  realização  das  ações  do
programa;

- andamento das obras destinadas à reforma e construção de novas escolas;
-  tempestividade do pagamento às  empresas contratadas para a realização das

obras de construção e reforma das escolas do programa citado.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.573/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em atendimento

a requerimento da deputada Liza Prado e do deputado Rogério Correia, aprovado na
25ª  Reunião Extraordinária,  de 26/11/2013,  a proposição tem por  objetivo solicitar
seja  encaminhado  ao  procurador-geral  de  justiça  pedido  de  informações  sobre  o
andamento da Ação 22313022100-3, que visa à suspensão da cobrança da taxa de
esgoto no Município de Divinópolis e à devolução pela concessionária dos valores já
cobrados.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/2/2013, a proposição foi encaminhada a
este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do
Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em análise, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais, tem por

objetivo encaminhar pedido de informação ao titular do Ministério Público Estadual, o
procurador-geral de justiça. O requerimento que deu origem à matéria é decorrente
de audiência pública da citada comissão, que debateu o sistema de abastecimento de
água, a ampliação e a operação do sistema de esgotamento sanitário do Município de
Divinópolis.  Detalhadamente, o citado pedido visa obter informações sobre a ação
22313022100-3, que busca suspender a cobrança da taxa de esgoto nesse município
e obter devolução dos valores já cobrados dos consumidores da localidade. Naquela
audiência  pública,  foi  argumentado  que  a  Companhia  de  Saneamento  de  Minas
Gerais - Copasa-MG - estaria cobrando por serviços de esgotamento sanitário sem
que, de fato, estivesse prestando tais serviços.

A Constituição do Estado estabelece, em seu artigo 62, inciso XXXI, a competência
da  Assembleia  Legislativa  de  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo,
incluídos os da administração indireta - na qual se encontra a Copasa-MG. A citada
audiência pública realizou-se com tal propósito. Além disso, a Constituição do Estado,
em seu art. 54, § 3º, atribui à Mesa da Assembleia a competência para enviar pedido
de  informações  às  autoridades  estaduais.  A Procuradoria-Geral  de  Justiça,  parte
integrante do Ministério Público Estadual, integra a administração pública de Minas
Gerais, sendo, pois, destinatária legítima do pretendido pedido de informações.

Assim, por se tratar de matéria em que há competência da Assembleia em fiscalizar
e  havendo  previsão  legal  para  a  solicitação,  não  vislumbramos  óbice  à  sua
tramitação.

Conclusão
Considerando o exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.573/2013 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.574/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em atendimento
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a  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia,  aprovado  na  25ª  Reunião
Extraordinária, de 26/11/2013, a proposição em epígrafe tem por objetivo solicitar seja
encaminhado ao Ministério Público Estadual pedido de informações sobre o Protocolo
104.263, de 8/8/2011, referente ao Contrato 1.053.673 firmado entre o Município de
Divinópolis e a Copasa-MG.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2013, a proposição foi encaminhada a
este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por  objetivo encaminhar  pedido de informação ao procurador-

geral de justiça, no que tange a protocolo de intenções e contrato firmado entre a
Copasa-MG e o Município de Divinópolis, visando a execução de obras e melhorias
para abastecimento de água e sistema de esgoto sanitário. O requerimento que deu
origem à matéria decorre de audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, ocorrida em 29/10/2013, que debateu o sistema de abastecimento de
água,  a ampliação e a operação do sistema de esgoto sanitário  do Município  de
Divinópolis.

São funções típicas e próprias do Poder Legislativo legislar e fiscalizar. A função
fiscalizadora foi acolhida pela Constituição do Estado de Minas Gerais, que, entre
outros  dispositivos,  estabelece,  em  seu  art.  62,  inciso  XXXI,  a  competência  da
Assembleia Legislativa de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta - na qual se encontra a Copasa-MG.

Quanto ao respaldo legal para a solicitação, o § 3º do art. 54 da Constituição do
Estado  confere  à  Mesa  da  Assembleia  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de
informação a dirigente de entidade da administração indireta e a outras autoridades
estaduais, e o art. 100 do Regimento Interno desta Casa atribui a suas comissões a
competência para encaminhar pedidos de informação dessa natureza por intermédio
da Mesa.  Não há,  então,  impedimento  de  natureza jurídica  para  a  aprovação da
proposição em apreço.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 6.574/2013.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.599/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos Humanos requer ao

Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  Subsecretário  de  Comunicação
Social,  pedido  de  informações  com  o  envio  da  consolidação  das  propostas  da
Conferência Estadual de Comunicação, ocorrida de 13 a 15 de novembro de 2009,
nesta Casa.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 12/12/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento  em  análise  visa  obter  acesso  aos  dados  da  consolidação  das

propostas da Conferência Estadual de Comunicação, ocorrida nesta Casa de 13 a 15
de novembro de 2009, com o objetivo de debater e contribuir para a formulação de
políticas nacionais e estadual de comunicação.

O título da conferência foi “Comunicação: meios para a construção de direitos e de
cidadania na era digital”,  e debateram-se diversos temas em três eixos temáticos:
produção de conteúdo, meios de distribuição e cidadania. A conferência permitiu à
sociedade participar do processo de formulação, acompanhamento e avaliação de
políticas públicas.

O pedido de informações do Poder Legislativo a autoridades estaduais integra as
ações de controle externo sobre a administração pública e, amparado pelos arts. 54,
§ 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual, concede legitimidade à iniciativa. O art.
100 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por sua vez,
assegura  a  competência  às  comissões  para  encaminhar  pedidos  de  informação
dessa  natureza  por  intermédio  da  Mesa.  Não  há,  portanto,  óbices  jurídicos  à
tramitação da matéria.

Assim, pelas razões abordadas, julgamos pertinente a aprovação do requerimento
em apreço.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.599/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.700/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Participação  Popular,

atendendo a Proposta de Ação Legislativa nº 1.981/2013, solicita à Presidência da
Assembleia seja encaminhado ao secretário de Estado de Turismo e Esportes pedido
de  informações  sobre  os  procedimentos  e  critérios  para  escolha  dos  eventos,
produtos e setores turísticos que são beneficiados por meio de suas ações de apoio e
fomento.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/12/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento,  oriundo da Proposta de Ação Legislativa  nº  1.981/2013,  visa  a

obter  informações  sobre  procedimentos  e  critérios  para  a  seleção  de  eventos,
produtos e setores turísticos que se beneficiam por meio de ações estatais de apoio e
fomento.

A Constituição  do  Estado determina,  em seu art.  242,  que o  Estado  apoiará  e
incentivará  o  turismo como atividade  econômica,  reconhecendo-o  como forma de
promoção e desenvolvimento social e cultural.

Entretanto,  considerando-se que os recursos públicos são finitos e com elevado
custo de oportunidade, é importante que sejam bem alocados, de forma equitativa e
com a maior repercussão positiva do gasto. Com o intuito de monitorar a execução da
política pública de turismo, competência constitucional do Poder Legislativo, julgamos
pertinente  enviar  pedido  de  informações  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e
Esportes, solicitando a apresentação de seus procedimentos e critérios para escolha
dos eventos, produtos e setores turísticos que são apoiados.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.700/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.716/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular requer ao

presidente da Assembleia seja encaminhado à secretária de Estado de Educação
pedido de informações sobre  o número de escolas de tempo integral que recebem
financiamento para alimentação escolar no âmbito do Programa Mais Educação e da
Ação 1085 -  Educação em Tempo Integral  -  Alimentação Escolar  -,  no  âmbito do
Programa  015  -  Educação  para  Crescer  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental 2012-2015, bem como sobre a quantidade de alunos atendidos e o
valor per capita-aluno previsto para o exercício de 2014.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 14/12/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  tela  foi  elaborado  em  atendimento  à  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.937/2013, apresentada durante a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014. A proposta tinha como
objetivo garantir  que a meta financeira prevista para a Ação 1085 - Educação em
Tempo Integral - Alimentação Escolar -, no âmbito do Programa 015 - Educação para
Crescer - do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, para o exercício
em 2014, não fosse reduzida em relação a 2013.

A Comissão  de  Participação  Popular  apurou  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento - Seplag - os motivos que haviam ensejado a redução dos recursos.
Aquela  secretaria  esclareceu  que,  em  2013,  888  escolas  recebiam  recursos
financeiros  do  Programa Mais  Educação -  programa do governo federal  que visa
estimular a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da
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educação integral  -  e  que,  para 2014,  outras  729 escolas  aderiram ao programa.
Dessa forma, caberia ao Tesouro Estadual financiar a alimentação escolar apenas
daquelas que não participam do Programa Mais Educação.

A despeito do esclarecimento prestado pela Seplag, a Comissão de Participação
Popular julgou importante obter mais dados sobre o processo de financiamento da
alimentação  escolar  nas  escolas  de  tempo integral  da  rede  estadual.  Para  tanto,
solicita informações à secretária de Estado de Educação sobre o número de escolas
de tempo integral que recebem financiamento para alimentação escolar no âmbito do
Programa Mais Educação e da Ação 1085. Outra informação solicitada é acerca da
quantidade de alunos atendidos e o valor  per capita-aluno previsto para o exercício
de 2014. Parecem-nos legítimas as solicitações, tendo em vista a necessidade de
transparência da gestão pública.

Quanto ao respaldo legal,  o  art.  54, § 2º,  da Constituição Estadual,  assegura à
Mesa da Assembleia a competência para encaminhar pedido escrito de informação a
secretário de Estado. A recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Ademais, o art. 100, IX, do Regimento Interno desta Casa assegura a competência
das  suas  comissões para  encaminhar  pedidos  de informação dessa natureza por
intermédio  da  Mesa.  Portanto,  não  há  impedimento  legal  para  a  tramitação  da
matéria.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento do requerimento em apreço.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.716/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.724/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Participação  Popular,

atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 1.956/2013, requer seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações sobre o
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cronograma e o planejamento de oferta de sinal de telefonia rural no Estado, com o
detalhamento  das  obrigações  das  operadoras,  no  âmbito  da  Ação  1128  -  Minas
Comunica II  -  e  do Edital  de Licitação nº  004/2012/PVCP/SPV, da Anatel,  para a
chamada banda 4G Rural.

Após a publicação no Diário do Legislativo de 14/12/2013, vem a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.956/2013,  apresentada  a  esta  Casa  por

ocasião da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - em 2013,
visou encaminhar sugestão de alteração da Ação 1128 - Minas Comunica II -, com
vistas à ampliação da meta financeira para o aumento do atendimento em telefonia
ou antena celular para comunidades rurais e também aumento do atendimento em
internet rural no Município de Monsenhor Paulo.

O  Minas  Comunica  II  é  uma  ação  do  Estado  que  faz  parte  do  Programa  de
Universalização do Acesso aos Serviços de Telecomunicações do Estado de Minas
Gerais e visa implantar o serviço de cobertura celular e comunicação de dados em
692  distritos  de  359  municípios  mineiros,  onde  vivem  cerca  de  1,17  milhão  de
pessoas. O Minas Comunica II  é  uma sequência do Minas Comunica I,  que teve
como objetivo levar o sinal de telefonia celular para a sede dos municípios que não
tinham esse serviço.

O  sinal  de  telefonia  celular  hoje  significa  não  só  conforto,  segurança,  mas,
fundamentalmente, para o homem do campo e para o produtor rural, oportunidades
de  negócios,  informação,  acesso  às  notícias  e,  é  claro,  prosperidade  e
desenvolvimento.  Assim,  para  melhor  acompanhamento  da  implantação  do  Minas
Comunica II, é plenamente justificável a apresentação da proposição em comento.

No que toca ao respaldo legal para a solicitação, o § 2º do art. 54 da Constituição
do Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de
informação a Secretário de Estado, e o art. 100 do Regimento Interno desta Casa
atribui  a  suas  comissões  a  competência  para  encaminhar  pedidos  de informação
dessa natureza por intermédio da Mesa. Não há, então, óbice de natureza jurídica
para a aprovação da proposição em apreço.



142
____________________________________________________________________________

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 6.724/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.727/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação

Legislativa 1.957/2013, de autoria de Rafael Rondon Flandoli, da entidade Estudantes
pela  Liberdade,  a  matéria  em  epígrafe  requer  seja  encaminhado  ao  secretário
extraordinário da Copa do Mundo pedido de informações sobre o planejamento e os
produtos da ação 1269 - Receptividade na Copa - para os anos de 2014 e 2015, com
o detalhamento de seus subprocessos e subprojetos.

Publicada no Diário do Legislativo de 14/12/2013, a proposição foi encaminhada a
este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento resulta da revisão do PPAG durante o ano de 2013 e visa a obter

informações sobre a ação 1.269 - Receptividade na Copa -, cuja finalidade é “garantir
a  satisfação  do  torcedor  e  atrair  seleções  para  utilizarem cidades  mineiras  como
centro de treinamento, promover Minas Gerais e seus produtos e roteiros turísticos.

A entidade Estudantes pela Liberdade expressa a preocupação de que o Estado
estaria usando recursos fiscais para custear um evento de curta duração, sem retorno
real para o cidadão mineiro. Essa é uma preocupação pertinente, pois é importante
que os recursos do orçamento, finitos, sejam bem aplicados e tragam benefícios para
o cidadão mineiro.

Além  disso,  a  atual  forma  de  estruturação  do  PPAG  permite  que  mais  de  um
produto ou projeto esteja contido em cada ação,  sem o respectivo  detalhamento.
Conforme apresentado durante as audiências públicas realizadas nesta Casa durante
o  processo  de  monitoramento  e  revisão,  a  Ação  1.269,  objeto  do  requerimento,
comporta outros produtos além daquele apontado no PPAG. Assim, para análise do
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eventual  legado positivo  da Copa do Mundo para o Estado,  é necessário que se
conheçam, entre outros elementos, o planejamento e o detalhamento dos produtos
daquela ação.

No que se refere ao embasamento legal e regimental da matéria, destaque-se que
o art.  54,  § 2º,  da Constituição Estadual  estabeleceu a competência da Mesa da
Assembleia para encaminhar pedido de informação a secretário de Estado. Já o art.
79, VIII, “c”, do Regimento Interno determinou a competência deste órgão colegiado
de emitir  parecer  sobre  requerimento a  autoridade estadual,  admitindo-se  apenas
aqueles  referentes  a  matéria  legislativa  em trâmite  ou  a  fato  sujeito  a controle  e
fiscalização da Assembleia. Uma vez que o requerimento em análise é referente a
política  pública,  constante  no  planejamento  estadual,  ele  encontra  previsão  legal.
Dessa forma, a ação orçamentária supracitada está sujeita ao acompanhamento e
fiscalização desta Casa Legislativa, sendo que essas constituem funções típicas do
Poder Legislativo.

Conclusão
Considerando  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  nº

6.727/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de agosto de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.750/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Participação  Popular,

atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 1.895/2013, requer seja encaminhado
ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações acerca da implantação das
Unidades  de  Acolhimento  Adulto  e  Infantojuvenil  no  Município  de  Montes  Claros
previstas na Resolução SES nº 3.206, de 4/4/2012.

Após a publicação no Diário do Legislativo de 14/12/2013, vem a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.895/2013,  apresentada  a  esta  Casa  por

ocasião da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - em 2013,
visou a alterar a Ação 4082 - Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao
Dependente  Químico:  Prevenção  e  Tratamento  do  Consumo  de  Álcool  e  Outras
Drogas -, com os seguintes objetivos: aumentar o número de leitos em hospitais e
implantar unidade de acolhimento feminino e masculino para adolescentes e adultos,
para o atendimento de usuários de drogas, especialmente em Montes Claros; apoiar
financeiramente associações que desenvolvem trabalho junto a usuários de drogas; e
financiar o custeio e a capacitação de pessoal para a inclusão social e produtiva de
usuários de drogas.

A Secretaria  de Estado de Saúde publicou a Resolução nº 3.206,  de 4/4/2012,
instituindo a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas portadoras de transtornos
mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas no
âmbito do SUS. A resolução estabelece todos os serviços que a rede deve ter, em
cada município, e todos os equipamentos ambulatoriais, de urgência e emergência
hospitalar,  de  reabilitação  e  de  proteção  psicossocial  necessários  para  uma
assistência integral em saúde mental, não apenas para usuários de álcool e outras
drogas, mas também para pessoas com outros tipos de transtornos mentais. Para o
Município  de  Montes  Claros,  está  prevista  a  implantação  de quatro  Unidades  de
Acolhimento Infantojuvenil e duas Unidades de Acolhimento Adulto. No entanto, não
se sabe em que fase está o processo de implantação dessas unidades e quando
ficarão  prontas,  e  o  requerimento  em  análise  solicita  exatamente  informações  a
respeito. Parece-nos, portanto, que é plenamente justificável sua apresentação.

No que toca ao respaldo legal para a solicitação, o § 2º do art. 54 da Constituição
do Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de
informação a Secretário de Estado, e o art. 100 do Regimento Interno desta Casa
atribui  a  suas  comissões  a  competência  para  encaminhar  pedidos  de informação
dessa natureza por intermédio da Mesa. Não há, então, óbice de natureza jurídica
para a aprovação da proposição em apreço.
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Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 6.750/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.771/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Participação Popular requer ao

presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao secretário de Estado de
Saúde pedido de informações sobre o andamento da implantação, em Montes Claros,
do Hospital Regional do Trauma, destinado a atendimento de urgência e emergência,
em especial sobre a conclusão dos projetos para sua construção, a previsão do início
da obra, a previsão orçamentária e a previsão de leitos e serviços.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  14/12/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  visa  a  obter  informações  sobre  a  implantação  do

Hospital Regional do Trauma em Montes Claros, em especial sobre a conclusão dos
projetos para sua construção, a previsão do início da obra, a previsão orçamentária e
a previsão de leitos e serviços, entre outras.

A citada unidade hospitalar  é  uma proposta  da  Santa  Casa de Montes  Claros,
formulada diretamente  ao  governador  do  Estado,  visando adequar  a estrutura  da
instituição para cumprir seu papel como referência regional. De acordo com notícia
publicada  pela  Imprensa  Oficial  de  Minas  Gerais  (disponível  em:
<http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/acao-do-governo/acao-do-governo-
arquivo/Montes-Claros-tera-Hospital-de-Traumas.html>;  acesso  em  27/1/2014),  o
secretário de Estado de Saúde, Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, assinou em
1º/4/2011 convênio com a Santa Casa de Montes Claros para viabilizar a criação do
Hospital  do  Trauma,  com  a  transferência  de  R$1,5  milhão  para  elaboração  dos
projetos hidráulico, elétrico e de infraestrutura. Naquela data, a expectativa era que os
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projetos  fossem  concluídos  ainda  em  2011,  com  o  início  das  obras  em  2012.
Entretanto, em novembro de 2013 as obras ainda não tinham começado.

Tendo em vista a demanda por serviços de atendimento de urgência e emergência
em Montes Claros e mais de 90 municípios  vizinhos,  que tem sobrecarregado os
hospitais  da  região,  sobretudo  a  Santa  Casa  de  Misericórdia  daquele  município,
entendemos  que  o  pedido  de  informações  pretendido  é  oportuno,  pois  permitirá
esclarecer qual é a situação atual da execução dos serviços para a implantação do
Hospital do Trauma e poderá nortear as medidas que devam ser tomadas para dar
celeridade ao processo de sua construção.

No  que  concerne  à  iniciativa,  o  pedido  de  informações  enviado  pelo  Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54,
§ 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

A  proposição  não  apresenta,  portanto,  vício  de  iniciativa,  e  as  informações
solicitadas são de relevante interesse para a sociedade, motivos pelos quais somos
favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.771/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.772/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Participação  Popular,

atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 1.903/2013, solicita ao presidente da
Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de
informações sobre a qualificação promovida pelo Canal Minas Saúde, especificando
os  municípios  participantes,  seu  público  e  seu  conteúdo,  bem  como  sobre  o
planejamento  dessa  capacitação  para  2014,  no  âmbito  da  Ação  4292,  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o exercício de 2014.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/12/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
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Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise, oriundo da Proposta de Ação Legislativa nº 1.903/2013,

visa  a obter  informações sobre  as  ações educativas  realizadas pelo Canal  Minas
Saúde,  bem  como  as  ações  planejadas  para  2014  para  o  desenvolvimento  de
recursos humanos, qualificação dos serviços de saúde e promoção da saúde.

O Canal Minas Saúde de Televisão, Rádio, Web e Educação a Distância é uma
rede  estratégica  multimídia  para  o  desenvolvimento  do  programa  de  educação
permanente a distância da Secretaria de Estado de Saúde - SES - em parceria com a
Fundação Renato Azeredo.

O  canal  objetiva  desenvolver  a  educação  permanente  a  distância;  difundir

informações, visando ao exercício do controle social no Sistema Único de Saúde -

SUS; favorecer a visibilidade do SUS junto à população; difundir programas e vídeos

educativos  com o  objetivo  de  fomentar  a  promoção  à  saúde  e  a  prevenção  das

doenças pelos cidadãos; e colocar à disposição dos usuários e dos profissionais do

SUS informações, notícias, entrevistas e vídeos educativos.

O Canal  Minas Saúde possui  uma rádio  e  um portal  na internet  com conteúdo
informativo  e  uma TV corporativa,  na  qual,  por  via  satélite,  alcança  as  unidades
básicas de saúde, secretarias municipais de saúde, unidades hospitalares, unidades
Farmácia de Minas, escolas estaduais, centros de referência de assistência social,
centros  de  referência  especializados  de  assistência  social  municipais,  presídios,
comunidades terapêuticas para dependentes químicos e outros pontos estabelecidos
em convênio firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

A continuidade das ações do Canal Minas Saúde está prevista no PPAG para o
exercício de 2014, na Ação 4292 - Canal Minas Saúde -, que tem como meta física o
número de alunos matriculados.

A educação em saúde objetiva a instrumentalização dos profissionais da saúde, da
educação, de líderes comunitários e de outros para o desenvolvimento do processo
educativo problematizador, e, em especial, a inclusão do componente educativo no
planejamento das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde no SUS.
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Apesar  disso,  muitas  vezes,  ela  tem  sido  considerada  apenas  como  divulgação,
transmissão de conhecimentos e informações, de forma fragmentada e distante da
realidade de vida dos indivíduos.

A verdadeira educação em saúde deve enfatizar a comunicação dialógica, na qual
emissor e perceptor são interlocutores de um processo horizontal, o que significa que
ambos  são,  simultaneamente,  emissores  e  perceptores.  E  para  que  as  pessoas
comecem a envolver-se como interlocutores, é necessário que as mensagens não
lhes sejam alheias ou estranhas, mas sim que façam parte das suas realidades.

Assim, parece-nos pertinente o conhecimento não apenas do número de alunos
matriculados,  como  consta  no  PPAG,  mas  também  do  conteúdo  abordado,  do
público-alvo e dos municípios abrangidos, para que o Poder Legislativo possa avaliar
as políticas públicas na área de educação em saúde e possa atender às demandas
da população.

No que concerne à legitimidade da iniciativa,  o pedido de informação do Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54,
§ 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

As informações solicitadas são, portanto, de relevante interesse para a sociedade, e
sua solicitação não extrapola a competência do Poder Legislativo, motivo pelo qual
somos favoráveis à aprovação do requerimento em análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.772/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.773/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação

Legislativa 1.981/2013, de autoria de Rafael Rondon Flandoli, da entidade Estudantes
pela Liberdade, requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Turismo pedido
de  informações  sobre  o  planejamento  da  Ação  4.441  -  Estruturação  do  Turismo
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Religioso em Minas Gerais -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015; sobre seus produtos e subprodutos; sobre os
credos  fomentados  por  essa  ação  e  sobre  a  possibilidade  de  outros  serem
beneficiados por ela.

Publicada no Diário do Legislativo de 14/12/2013, a proposição foi encaminhada a
este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em estudo decorre da revisão do PPAG realizada durante o ano de

2013. Solicita informações sobre a Ação  4.441 - Estruturação do Turismo Religioso
em  Minas  Gerais  -,  para  o  ano  de  2014,  constante  no  PPAG,  cuja  finalidade  é
“desenvolver e estruturar o segmento de turismo religioso em Minas Gerais a partir da
formatação  de  produtos  turísticos  que  associem  experiências  turísticas  à
religiosidade, que é marcante no Estado.”

Inicialmente, destacamos que a Constituição do Estado determina, em seu art. 242,
que  o  Estado  apoiará  e  incentivará  o  turismo  como  atividade  econômica,
reconhecendo-o como forma de promoção e desenvolvimento social e cultural.

O  autor  da  proposta  de  ação  legislativa  que  originou o  requerimento  manifesta
preocupação de que a intervenção estatal no campo do turismo não seja equitativa,
distorcendo os incentivos e a alocação de recursos, favorecendo agentes específicos.
Além disso, argumenta que o Estado, laico, não deve favorecer credo algum.

O  ordenamento  brasileiro  consagra  o  respeito  a  princípios  como  o  da
impessoalidade  na  implementação  de  políticas  públicas.  Assim,  programas  de
fomento ao turismo devem manter a equidade no acesso às ações implementadas.
Dessa forma, é plenamente adequado solicitar esclarecimentos sobre a Ação 4.441,
do PPAG, inclusive sobre quais  são seus produtos e subprodutos, visto que nem
todos  estão  descritos  no  PPAG.  Para  resguardar  o  caráter  laico  do  Estado,  é
importante  obter  informações  sobre  quais  credos  são  atualmente  apoiados  pela
citada  ação,  bem  como  investigar  se  outros  credos,  que  atualmente  não  se
encontram  contemplados,  podem  ser  incluídos.  A  possibilidade  de  fomento  a
diferentes credos ajuda a caracterizar a ação como de promoção de uma modalidade
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de turismo, o turismo religioso, e não de algum credo, o que seria vetado, inclusive,
pela Constituição da República.

A matéria encontra previsão legal no art. 54, § 2º, da Constituição Estadual, que
estabelece  a  competência  da  Mesa  da  Assembleia  para  encaminhar  pedido  de
informação a secretário de Estado.

Por sua vez, o art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno prevê a competência deste
órgão  colegiado  de  emitir  parecer  sobre  requerimento  a  autoridade  estadual,
admitindo-se apenas aqueles referentes a matéria legislativa em trâmite ou a fato
sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia.  Ora,  o  requerimento  em  estudo
refere-se  à  política  pública  de  turismo,  constante  na  programação  orçamentária
estadual.  Está,  portanto,  sujeita  ao acompanhamento  desta  Casa Legislativa,  que
possui, entre suas funções típicas, a atividade fiscalizadora.

Conclusão
Considerando  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  nº

6.773/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.782/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Participação  Popular,

atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 1.903/2013, solicita ao presidente da
Assembleia  seja  encaminhado à  secretária  de  Estado de  Planejamento  e  Gestão
pedido de informação sobre a capacitação em gestão do Sistema Único de Saúde -
SUS  -  no  âmbito  do  Programa  Mineiro  de  Empreendedorismo  e  Gestão  para
Resultados  Municipais,  operacionalizado  por  meio  da  Ação  1275  -  Inovação  na
Gestão Pública -, especificando os municípios beneficiados, o público e o conteúdo.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/12/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
O requerimento em análise, oriundo da Proposta de Ação Legislativa nº 1.903/2013,

visa a obter informações sobre os municípios contemplados pelo Programa Mineiro
de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais,  operacionalizado por
meio da Ação 1275 - Inovação na Gestão Pública -, no âmbito da capacitação em
gestão do Sistema Único de Saúde -  SUS. Além dos municípios  abrangidos pelo
programa de capacitação, a informação deverá especificar o seu público-alvo e o seu
conteúdo.

O Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais -
PMEGRM  -  tem  como  objetivo  compartilhar  boas  práticas  de  gestão  com  os
municípios mineiros,  visando fortalecer a gestão pública e agregar valor  às ações
municipais no atendimento às demandas da sociedade.

Por meio do programa, o Estado avalia a maturidade da gestão municipal, orienta
gestores  e  servidores  públicos  municipais  sobre  as  melhores  práticas  de  gestão,
apoia  o  desenvolvimento  do  plano  de  ação  para  a  implantação  das  práticas  de
gestão,  verifica  os  resultados  obtidos,  gera  informações  para  desenvolvimento
contínuo da gestão municipal e acompanha o andamento das atividades propostas,
com o objetivo de garantir os resultados e prazos esperados.

Apesar das ações de capacitação do programa, são comuns as alegações de que
nem todos os municípios estão preparados para a gestão com qualidade do SUS e de
que, em alguns casos, os municípios chegam a perder os prazos para participarem
dos  editais  para  financiamento  e  implantação  de  equipamentos  de  saúde,  em
decorrência da falta de preparo de seus gestores e servidores.

Fica clara, portanto, a necessidade de ampliação dos conhecimentos relacionados
à  qualidade  de  planejamento  e  de  gestão  dos  municípios  a  fim  de  promover  a
modernização da gestão pública municipal, contribuir  para a melhoria dos serviços
públicos prestados e colaborar para o desenvolvimento econômico regional.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54,
§ 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.
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As informações solicitadas são, portanto, de relevante interesse para a sociedade, e
sua solicitação não extrapola a competência do Poder Legislativo, motivo pelo qual
somos favoráveis à aprovação do requerimento em análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.782/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014 .
Dilzon Melo, presidente.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.814/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Participação Popular solicita

ao  presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social
pedido de informações sobre as planilhas do sistema socioeducativo de internação,
semiliberdade  e  provisório,  indicando  a  quantidade  de  vagas,  a  quantidade  de
adolescentes em cumprimento de medida e o município de residência da família no
Estado, com o envio das respostas para as Comissões de Participação Popular e de
Segurança Pública.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/12/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Adolescentes  que  pratiquem  ato  infracional,  embora  sejam  inimputáveis,  estão

sujeitos a ações administrativas do Estado. A Constituição de 1988 e o Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069, de 1990 - introduziram a doutrina da
proteção integral em nosso ordenamento jurídico, segundo a qual, muito mais que
punir, o Estado deve reeducar o adolescente que pratique ato infracional. Todavia, é
notória  a  falta  de  infraestrutura  para  a  implementação  dessas  medidas,  sendo
elevado o déficit de vagas no Estado. A Lei Federal nº 12.594, de 2012, organiza e
estrutura o Sistema Nacional de Atendimento às Medidas Socioeducativas - Sinase -,
bem  como as  responsabilidades  da  União,  dos  estados  e  dos  municípios  nessa
temática.
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A aplicação da medida socioeducativa é uma decisão a cargo do Poder Judiciário
que deve ser executada pelo Poder Executivo. Cabe ao Estado-membro, nos termos
previstos na Lei Federal  nº  12.594, criar,  desenvolver e manter  programas para a
execução  das  medidas  socioeducativas  de  semiliberdade  e  internação.  Aos
municípios cumpre criar e manter programas de atendimento para a execução das
medidas socioeducativas em meio aberto.

Todavia, na ausência de estrutura para o cumprimento dessas medidas - e há um
grande déficit de vagas de internação e semiliberdade em Minas Gerais -, tem sido
comum a liberação imediata de adolescentes autores de atos infracionais, inclusive
de  reincidentes  em  crimes  de  natureza  grave,  o  que  faz  elevar  a  sensação  de
impunidade e de ineficácia do sistema de justiça criminal frente ao recrudescimento
da violência.

A  crescente  participação  de  menores  de  18  anos  em  eventos  criminosos,
combinada com a a enorme carência de vagas no sistema socioeducativo do Estado,
tem trazido muitos problemas para a segurança pública como um todo. Assim, com a
proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Participação  Popular  pretende  obter
informações  mais  apuradas  sobre  as  dimensões  desse  problema.  Ademais,  a
comissão solicitou que essas informações sejam enviadas também para a Comissão
de Segurança Pública desta Casa.

Dessa forma, parece-nos pertinente o pedido de informações, para que o Poder
Legislativo  possa  avaliar  as  políticas  públicas  na  área  de  atendimento  aos
adolescentes que pratiquem ato infracional.

No  que  tange  à  legitimidade  da  iniciativa,  o  pedido  de  informações  do  Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54,
§  2º,  e  62,  XXXI,  da  Constituição  Estadual,  motivo  derradeiro  pelo  qual  somos
favoráveis à aprovação do requerimento em análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 6.814/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.815/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Participação Popular solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido
de  informações  sobre  o  planejamento  para  o  atendimento  de  adolescentes  pelo
sistema socioeducativo em Contagem e Betim.

Após publicação no Diário do Legislativo de 14/12/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise decorre de proposta de ação legislativa apresentada

pelo Conselho Municipal Antidrogas de Montes Claros e visa obter esclarecimentos
acerca  do  planejamento  existente  para  o  atendimento  dos  adolescentes  que
pratiquem ato infracional pelo sistema socioeducativo nos Municípios de Contagem e
Betim.

A Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente introduziram
a doutrina da proteção integral em nosso ordenamento jurídico, segundo a qual, muito
mais que punir, o Estado deve reeducar o adolescente que pratique ato infracional. É
certo  também  que  a  crescente  participação de  menores  de  18  anos  em eventos
criminosos,  atestada  pela  grande  incidência  de  autorias  e  vitimizações  de
adolescentes  nas  estatísticas  de  crimes  violentos,  tem  ampliado  a  demanda  por
políticas públicas específicas para o adolescente que pratique ato infracional.

Nesse  contexto,  a  aplicação  da  medida  socioeducativa,  decisão  emanada  pelo
Poder Judiciário e executada pelo Poder Executivo, deve obedecer à capacidade do
adolescente de cumpri-la, às circunstâncias em que o ato infracional foi praticado e à
gravidade  da  infração.  Assim,  além  das  medidas  de  proteção  à  criança  e  ao
adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente define as medidas a serem
aplicadas  pelas  autoridades  competentes  quando  verificada  a  prática  do  ato
infracional, indicando, por exemplo, a advertência, a obrigação de reparar o dano, a
prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de
semiliberdade, bem como a internação em estabelecimento educacional, essa última
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medida sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento.

A situação do sistema socioeducativo no Estado tem sido objeto de debates no
Parlamento  mineiro.  Especialmente  as  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de
Segurança  Pública  desenvolvem  um  trabalho  sistemático  sobre  o  assunto,  ora
realizando audiências  públicas,  ora  encaminhando pedidos de providências  ou  de
informações a órgãos governamentais, ora realizando visitas a centros de internação
para apurar  in  loco as denúncias recebidas, ora efetuando contatos pessoais com
secretários  de  Estado  e  agentes  do  Poder  Executivo  com  vistas  a  encaminhar
demandas  apresentadas  pela  sociedade  e  discutir  alternativas  de  solução  dos
impasses. Um exemplo dessa atuação é a visita realizada pela Comissão de Direitos
Humanos, em outubro de 2013, aos Centros de Internação Provisória São Benedito e
Dom Bosco, ambos em Belo Horizonte, com o objetivo de monitorar a situação dos
adolescentes em cumprimento de medida de internação. Na ocasião, foi ressaltada a
preocupação  das  autoridades  presentes  quanto  à  escassa  aplicação  de  medidas
socioeducativas em meio aberto no Estado, a situações de superlotação em unidades
e, especialmente, à ausência de vagas para internação na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, a exemplo do que ocorre em Betim e Contagem.

Em  Minas  Gerais,  cabe  à  Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas
Socioeducativas,  vinculada  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  a  elaboração  e  a
coordenação  da  política  de  atendimento  ao  adolescente  autor  de  ato  infracional.
Dessa forma, o pedido de informação direcionado a esse órgão, acerca das ações
planejadas para o  atendimento  aos adolescentes  pelo  sistema socioeducativo  em
Contagem  e Betim  -  especialmente  diante  da  grande demanda verificada nessas
cidades -,  apresenta relevância não somente para a avaliação da situação nesses
municípios, mas também com vistas a monitorar a implementação das ações voltadas
para  o  atendimento  aos  adolescentes  que  pratiquem  atos  infracionais  na  Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

A proposição ampara-se no inciso X do art. 49 da Constituição da República, que
estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle dos
atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da Constituição do Estado, os
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quais, em simetria, atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função
administrativa do Estado. Já o § 2º do art. 54 da Carta Mineira autoriza a Mesa da
Assembleia  a  encaminhar  pedido  de  informação  a  secretário  de  Estado,
determinando ainda que a recusa,  o não atendimento no prazo de 30 dias,  ou  a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Entendemos, portanto, ser legítima a proposição em comento, tendo em vista que a
pretensão vem ao encontro  das  demandas constantemente trazidas a esta Casa,
sendo  certo  que  as  informações  buscadas  são  relevantes  para  o  exercício  das
atribuições  de  fiscalização  e  controle  constitucionalmente  previstas  para  o  Poder
Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 6.815/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.820/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em foco, a Comissão de Participação Popular, atendendo à

Proposta de Ação Legislativa nº 1.914/2013, de Marta Maria Arantes dos Santos, da
Pastoral  dos  Migrantes,  e  outros,  requer  ao  presidente  da  Assembleia  seja
encaminhado à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de
Esgotamento  Sanitário  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Arsae-MG  -  pedido  de
informações sobre  os  critérios  de  cobrança de taxa de abastecimento de  água e
esgotamento  sanitário,  inclusive  de  concessão  de tarifa  social  ou  gratuidade,  por
todas as prestadoras desse serviço no Estado.

Após publicação no Diário do Legislativo de 14/12/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Em Minas Gerais, a Arsae-MG, autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, com autonomia de decisão
e  de  gestão  administrativa,  financeira,  técnica  e  patrimonial,  tem  por  finalidade
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fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para
a sua regulação, quando o serviço for prestado pelo Estado ou por entidade de sua
administração indireta, em razão de convênio celebrado entre o Estado e o município.

A  agência,  criada  pela  Lei  nº  18.309,  de  3/8/2009,  também  exerce  a  sua
competência de regulação quando os serviços de saneamento básico são prestados
por município ou consórcio público de municípios, direta ou indiretamente, mediante
convênio  ou  contrato  com  entidade  pública  ou  privada  não  integrante  da
administração pública estadual.

Conforme  estabelece  a  lei,  o  reajuste  e  a  revisão  das  tarifas  cobradas  pelos
prestadores  sujeitos  à  regulação e  à  fiscalização  da  Arsae-MG serão  autorizados
mediante resolução dessa mesma agência, que tem o dever de assegurar o equilíbrio
econômico-financeiro dos ajustes das tarifas.

Esses pressupostos justificam o escopo da proposição em análise. A Assembleia
Legislativa, por meio de suas comissões, lida frequentemente com as reclamações e
demandas  da  sociedade,  que  tem  manifestado  preocupação  com  os  preços  das
tarifas relativas aos serviços básicos de saneamento, as quais ultrapassam, em geral,
as expectativas principalmente dos segmentos com menor poder aquisitivo. Entende-
se,  portanto,  que  a  solicitação  em  tela,  de  esclarecimento  sobre  os  critérios  de
cobrança de taxa de abastecimento de água e esgotamento sanitário, inclusive de
concessão de tarifa social ou gratuidade, por todas as prestadoras desse serviço no
Estado,  está  constitucionalmente  amparada,  uma vez que  compete  à  Assembleia
Legislativa fiscalizar a aplicação das políticas públicas e buscar a transparência e as
adequações nas questões que dizem respeito aos interesses da sociedade, como é o
caso dos custos das tarifas públicas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.820/2013 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Dilzon Melo, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.825/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular requer

ao  presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social
pedido de informações sobre os resultados, com estatísticas georreferenciadas, do
projeto Olho Vivo na prevenção e no combate à criminalidade, bem como sobre o
mapeamento da migração da ação criminal para áreas não cobertas pelo projeto e
sobre a eficiência financeira deste.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 14/12/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento da Comissão de Participação Popular tem por objetivo obter da

Secretaria  de  Defesa  Social  -  Seds  -  informações  sobre  a  eficiência  financeira
(relação  custo-benefício)  e  a  efetividade  do  projeto  Olho  Vivo  no  combate  à
criminalidade, além de informações sobre a eventual migração da criminalidade para
áreas não cobertas pelo projeto.

O projeto Olho Vivo consiste no videomonitoramento de regiões com altos índices
de  crimes  contra  o  patrimônio  e  é  tido  como uma ferramenta  importante  para  a
prevenção e a repressão desse tipo de criminalidade nas áreas em que as câmeras
estão  instaladas.  Por  meio  de  parceria  entre  a  Seds,  a  PMMG e as  respectivas
prefeituras, o projeto já foi implantado em Belo Horizonte (Hipercentro, Barro Preto,
Savassi,  Praça  da  Liberdade  e  região  Noroeste  do  município),  Montes  Claros,
Uberlândia, Itabira, Sete Lagoas e Viçosa.

O Olho Vivo auxilia o desempenho de serviço público de crucial importância para a
população - segurança pública -, e sua execução tem impacto tanto nas áreas em
que as câmeras estão instaladas quanto naquelas em que elas ainda não chegaram,
em especial pela possibilidade da migração da criminalidade para estes locais. Por
isso,  a  eficiência  do  referido  projeto,  sob os aspectos  financeiro e  do  combate  à
criminalidade, é tema que não escapa à atividade fiscalizatória do Poder Legislativo.
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Por  isso,  franqueia-se  a  competência  da  Mesa  da  Assembleia  para  requerer  as
informações ora pretendidas, por força do disposto no art. 54, § 2º, da Constituição do
Estado.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura
legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
atos ou omissões de órgãos do Poder Executivo na execução de políticas públicas de
segurança.  No  caso,  as  informações  solicitadas  são  de  grande  interesse  para  a
sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.825/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.826/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular requer

ao  presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da  Polícia
Militar  pedido  de  informações  sobre  os  resultados,  com  estatísticas
georreferenciadas, do projeto Olho Vivo na prevenção e no combate à criminalidade,
bem  como  sobre  o  mapeamento  da  migração  da  ação  criminal  para  áreas  não
cobertas pelo projeto e sobre a eficiência financeira deste.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 14/12/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento da Comissão de Participação Popular tem por objetivo obter do

Comando-Geral da Polícia Militar - PMMG - informações sobre a eficiência financeira
(relação  custo-benefício)  e  a  efetividade  do  projeto  Olho  Vivo  no  combate  à
criminalidade, além de informações sobre a eventual migração da criminalidade para
áreas não cobertas pelo projeto.

O projeto Olho Vivo consiste no videomonitoramento de regiões com altos índices
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de  crimes  contra  o  patrimônio  e  é  tido  como uma ferramenta  importante  para  a
prevenção e a repressão desse tipo de criminalidade nas áreas em que as câmeras
estão instaladas. Por meio de parceria entre a Secretaria de Estado de Defesa Social
- Seds -, a PMMG e as respectivas prefeituras, o projeto já foi implantado em Belo
Horizonte (Hipercentro, Barro Preto, Savassi, Praça da Liberdade e região Noroeste
do município), Montes Claros, Uberlândia, Itabira, Sete Lagoas e Viçosa.

O Olho Vivo auxilia o desempenho de serviço público de crucial importância para a
população - segurança pública -, e sua execução tem impacto tanto nas áreas em
que as câmeras estão instaladas quanto naquelas em que elas ainda não chegaram,
em especial pela possibilidade da migração da criminalidade para estes locais. Por
isso,  a  eficiência  do  referido  projeto,  sob os aspectos  financeiro e  do  combate  à
criminalidade, é tema que não escapa à atividade fiscalizatória do Poder Legislativo.
Dessa forma, justifica-se o exercício da competência da Mesa da Assembleia para
requerer  as  informações  pretendidas,  por  força  do  disposto  no  art.  54,  §  3º,  da
Constituição do Estado.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura
legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
atos ou omissões de órgãos do Poder Executivo na execução de políticas públicas de
segurança.  No  caso,  as  informações  solicitadas  são  de  grande  interesse  para  a
sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.826/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 6.853/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular requer

ao  presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas pedido de
informações sobre a utilização de cisternas de polietileno, no âmbito do Programa
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Água para Todos, com vistas à revisão do uso dessa tecnologia.
Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  19/12/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  tela  foi  elaborado  em  atendimento  à  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.913/2013, apresentada durante a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014. A proposta tinha como
objetivo,  entre outras demandas, a revisão do uso das cisternas de polietileno no
âmbito do Programa Água para Todos.

A cisterna é uma tecnologia simples e popular para a captação de água da chuva,
através  de  calhas  instaladas  nos  telhados  das  casas.  Em  geral,  o  reservatório,
coberto e semienterrado, tem formato cilíndrico e capacidade para armazenar até 16
mil litros de água, quantidade suficiente para atender uma família de cinco pessoas
num período de estiagem de até seis meses. Em caso de seca extrema, a cisterna
serve também para acondicionar a água recebida pelos carros-pipa.

Há dois tipos de cisterna que são mais usados atualmente. Um deles é a cisterna
feita de placas de concreto de 50cm por 60cm, com 3cm de espessura, fabricadas no
próprio local de construção da cisterna, em moldes de madeira. Seu custo médio é de
cerca de R$2.500,00. O outro são as cisternas de polietileno, que começaram a ser
utilizadas em 2011. Apesar de mais caras - seu custo aproximado é de R$5.100,00 -,
as  cisternas de  plástico possibilitam maior  agilidade na implantação e  asseguram
uma boa qualidade da água, já que são impermeáveis, sem risco de vazamento ou
contaminação.

O Programa Água para Todos é coordenado pelo Ministério da Integração Nacional
e faz parte do Plano Brasil sem Miséria. O programa foi criado para universalizar o
acesso de populações carentes de comunidades rurais  à água,  além de oferecer
água para o consumo animal, por meio de tecnologias diferenciadas. Com relação às
cisternas, a meta do programa é entregar 750 mil cisternas até o final de 2014, sendo
300  mil  de  polietileno  e  450  mil  de  placa.  Até  o  momento,  cerca  de  401  mil
reservatórios já foram instalados.
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Desde 2011,  quando passaram a ser  utilizadas,  as  cisternas de  polietileno vêm
recebendo várias críticas, por custarem praticamente o dobro das cisternas de placa
e  por  não  atenderem  à  realidade  regional  do  semiárido.  As  cisternas  de  placa
contribuem para a movimentação da economia local, já que o material de construção
é adquirido  por  meio de  pregões junto às  lojas  dos municípios  beneficiados e as
pessoas contratadas para construí-las residem nas próprias localidades.

Considerando que a cisterna de placa é um exemplo bem-sucedido de tecnologia
social, que atende aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicação e impacto
social comprovado, parece-nos pertinente o envio do pedido de informações sobre a
utilização de cisternas de polietileno no âmbito do Programa Água para Todos, com
vistas à revisão do uso dessa tecnologia.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações enviado às
autoridades estaduais pelo Poder Legislativo integra as ações de controle externo
sobre as atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos
arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

As informações solicitadas são, portanto, de relevante interesse para a sociedade, e
sua solicitação não extrapola a competência do Poder Legislativo, motivo pelo qual
somos favoráveis à aprovação do requerimento em análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 6.853/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.034/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Segurança Pública, a proposição em epígrafe solicita ao

Presidente  da Assembleia seja encaminhado ao Chefe  da Polícia Civil  pedido  de
informações  sobre  os  valores  e  procedimentos  adotados  pela  instituição  no
pagamento  de  honorários  a  seus  servidores  por  sua  participação  em  bancas
examinadoras, com especificação sobre os critérios para seleção de servidores que
compõem a banca, a carga horária de trabalho dos selecionados e a lotação deles
em outras funções, investigativas e administrativas.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  13/2/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A  proposição  em  análise  objetiva  obter  informações  sobre  os  valores  e

procedimentos  adotados  pela  Polícia  Civil  no  pagamento  de  honorários  a  seus
servidores por sua participação em bancas examinadoras, com especificação sobre
os critérios para seleção de servidores que compõem a banca, a carga horária de
trabalho  dos  selecionados  e  a  lotação  deles  em  outras  funções,  investigativas  e
administrativas.

Recentemente  foi  veiculada  na  imprensa  denúncia  de  que  teriam  ocorrido
irregularidades nos procedimentos atinentes à seleção de servidores para compor
bancas examinadoras em testes para a obtenção de carteira de motorista no âmbito
do Departamento Estadual de Trânsito - Detran-MG. Segundo reportagem do jornal
Estado de Minas,  publicada em 10/12/2013,  servidores e ex-servidores da  Polícia
Civil respondem por supostas irregularidades no pagamento da gratificação devida às
bancas  examinadoras  do  Detran-MG.  Também  são  denunciados  supostos
apadrinhamentos  e  favorecimentos  na  escolha  dos  servidores  componentes  das
bancas  examinadoras.  (Disponível  em:  <http://www.em.com.br/app/noticia/gerais  /  
2013/12/10/interna_gerais,477605/corregedoria-da-policia-civil-indicia-delegados-e-
ex-secretario.shtml>)

Diante  dessas  denúncias,  fica  claro  que  o  conhecimento  das  informações
solicitadas  pela  Comissão  de  Segurança  Pública  é  de  suma  importância  para  o
adequado exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54,
§ 3º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

As  informações  solicitadas  são,  dessa  forma,  de  relevante  interesse  para  a
sociedade,  e  sua  solicitação  não  extrapola  a  competência  do  Poder  Legislativo,
motivo pelo qual somos favoráveis à aprovação da proposição em análise.



164
____________________________________________________________________________

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.034/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.054/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
De  autoria  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  a

proposição requer  seja  encaminhado à Secretária  de  Estado de Desenvolvimento
Econômico pedido de informação sobre o cronograma de implantação do Programa
Minas Comunica II, com a data de instalação por distrito.

Publicada no  Diário do Legislativo de 13/2/2014, a proposição foi encaminhada a
este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento,  de  autoria  da  Comissão de  Transporte,  Comunicação e  Obras

Públicas, elaborado a requisito dos deputados Adalclever Lopes, Celinho do Sinttrocel
e  Anselmo  José  Domingos,  solicita  o  envio  à  Secretária  de  Estado  de
Desenvolvimento  Econômico  de  pedido  de  informações  sobre  o  cronograma  de
implantação do Programa de Universalização da Telefonia Móvel — Minas Comunica
II, com a data de instalação por distrito.

Minas  Gerais  tem  diversos  municípios,  povoados,  distritos  e  vilarejos  pouco
populosos  ou com baixa  densidade populacional,  sem atratividade comercial  para
instalação  de  infraestrutura  de  telefonia  celular.  Considerando  a  importância  da
telefonia celular para os cidadãos, o governo do Estado lançou em 2007 o Programa
Minas Comunica,  pelo qual  instituiu parceira público-privada para  apoiar,  inclusive
financeiramente, a oferta de sinal de telefonia celular a sedes de municípios sem o
serviço.

Seguindo os mesmos pressupostos, o governo do Estado lançou o Programa Minas
Comunica II, visando a disponibilizar sinal de telefonia também a distritos e outras
localidades fora da sede do município ou na zona rural, muitas das quais possuem
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população superior a alguns municípios. No Plano Plurianual de Ação Governamental
- PPAG 2012-2015 -, exercício 2014, o programa está operacionalizado pela Ação
1128 - Minas Comunica II, que tem por finalidade “atender a população dos distritos e
povoados mineiros, dentro dos requisitos da Anatel”.

Do ponto de vista da previsão legal, o art. 54, § 2º, da Constituição Estadual, atribui
competência  à  Mesa  da  Assembleia  para  encaminhar  pedido  de  informação  a
secretário  de  Estado.  Por  sua  vez,  o  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento  Interno
estabelece  a  competência  deste  órgão  colegiado  para  emitir  parecer  sobre
requerimento  a  autoridade  estadual,  admitindo-se  apenas  aqueles  referentes  a
matéria  legislativa  em  trâmite  ou  a  fato  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da
Assembleia.

O  requerimento  em  análise  refere-se  a  política  pública  estadual  constante  do
planejamento  do  Poder  Executivo,  conforme  o  PPAG  2012-2105,  em  vigor,  e
submetida, portanto, ao acompanhamento e à fiscalização desta Casa.

Assim, o trâmite da matéria encontra previsão legal, constituindo exercício legítimo
do poder de fiscalizar próprio do Poder Legislativo.

Conclusão
Considerando  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  nº

7.054/2014, na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.090/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência, atendendo a requerimento da deputada Liza Prado, requer
ao  presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de
Desenvolvimento Social  pedido de informações sobre a existência,  no Estado,  de
políticas públicas e programas de acesso a cães-guia para pessoas com deficiência.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  11/2/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
O requerimento em pauta visa a obtenção de informações do secretário de Estado

de Desenvolvimento Social acerca das políticas e dos programas desenvolvidos no
Estado para possibilitar o acesso de pessoas com deficiência a cães-guia.

De acordo  com  dados  do  Censo  de  2010  do  IBGE,  existem  em  Minas  Gerais
45.015 pessoas com incapacidade total de enxergar e 591.313 pessoas com grande
dificuldade de enxergar, ainda que utilizando óculos ou lentes de contato. Trata-se de
expressivo contingente de pessoas que necessitam de diferentes recursos que lhes
possibilitem  realizar  suas  atividades  diárias  com  mais  segurança,  mobilidade  e
autonomia.

A orientação por  meio  de  cão-guia  pode  ser  um  desses  recursos,  e,  a  fim  de
garantir  a  acessibilidade para a pessoa com deficiência visual que o utilize, a Lei
Federal  nº  11.126,  de 2005,  assegura  seu direito  de  ingressar  e permanecer  em
ambientes de uso coletivo acompanhada do animal.

Contudo,  segundo  informações  de  Luiz,  Rosa  e  Pfitscher  divulgadas  no estudo
Projeto  cão-guia:  custos  para  implementação  de  um  centro  de  treinamento  e
formação  de  treinadores  e  instrutores  (disponível  em:  http://  www.anpad.
org.br/diversos/trabalhos/EnAPG/enapg_2012/2012_EnAPG437.pdf;  acesso  em
25/2/2014), em 2010 existiam cerca de 70 cães-guia no País, com uma estimativa de
12 mil pessoas com deficiência visual aguardando por um cão em organizações não
governamentais e centros de treinamento.

Dessa  forma,  julgamos  importante  avaliar  se  existem  políticas  e  programas
desenvolvidos no Estado com o objetivo de disponibilizar cães-guia às pessoas com
deficiência visual que possam se beneficiar desse recurso.

Por fim, cumpre observar que o requerimento em tela é respaldado pelo art. 54, §
2º,  da Constituição Estadual,  que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de
solicitar informações a dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Configura, portanto, legítimo exercício do controle reservado constitucionalmente a
este Parlamento.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Requerimento  nº

7.090/2014.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.189/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos requer ao

presidente da Assembleia seja encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido
de informações sobre as providências tomadas em relação às denúncias de abuso de
poder e violência policial que estariam ocorrendo no Município de Felixlândia.

Após publicação no Diário do Legislativo de 21/2/2014, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão  de  Direitos  Humanos  esteve  em  Felixlândia  no  dia  18/11/2013  e

realizou audiência pública com a finalidade de debater abuso de poder e violência
policial  que  estariam  ocorrendo  na  cidade.  Nessa  ocasião,  foram  ouvidos
denunciantes das supostas irregularidades e membros da Polícia Militar.

Diversos membros da comunidade relataram que essa polícia estaria agindo com
truculência contra os moradores e seus familiares, com abuso de poder em buscas
pessoais,  prisões  ilegais  e  violência,  assustando  homens,  mulheres  e  crianças  e
deixando-os em situação vexatória perante a comunidade. Representantes da polícia
ostensiva,  em  contraposição,  argumentaram  que  a  abordagem  policial  é  uma
estratégia efetiva de prevenção à criminalidade e deve ser adotada.

Durante a audiência, um servidor da Assembleia que se deslocou para o município
a  fim  de  acompanhar  a  reunião  denunciou  que  ele  próprio  tinha  sido  alvo  de
abordagem  policial  truculenta  horas  antes.  A  polícia  afirmou  que  tal  abordagem
atendeu a solicitação de funcionário de instituição financeira local, motivada pelo fato
de o servidor ser estranho na cidade e estar próximo a um estabelecimento comercial
assaltado recentemente. “Mas chegamos com a arma apontada para o chão”, disse
um policial na reunião.

Diante da gravidade das denúncias e da situação que envolveu o funcionário desta
Casa,  que  poderia  ser  interpretada  como  demonstração  de  constrangimento  da
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polícia à atuação do Poder Legislativo Estadual no município, a Comissão de Direitos
Humanos  aprovou,  entre  outros,  requerimento  solicitando  fossem  enviadas  ao
governador  do  Estado,  ao secretário  de Defesa Social  e  ao comandante-geral  da
Polícia Militar as notas taquigráficas de sua 66ª Reunião Extraordinária, realizada em
Felixlândia, acompanhadas de pedido de providências para a realização de diligência
especial nesse município, com o envio de representantes dos órgãos correicionais a
fim de apurar rigorosamente os fatos relatados, considerando que a população local
apresentou  diversas  denúncias  graves;  que  os  representantes  da  Polícia  Militar
chegaram a confirmar o uso de práticas abusivas como meio usual de manutenção da
ordem e que, no dia da audiência pública, um funcionário da Assembleia Legislativa
foi submetido a uma busca pessoal abusiva, em moldes equivalentes aos relatados
pela população local.

Em  razão  dos  fatos  narrados,  é  de  reconhecer  a  pertinência  da  proposição
apresentada, tendo em vista que a resposta ao pedido de informações solicitado -
acerca do andamento das apurações ou das conclusões eventualmente existentes - é
um dever do Poder Executivo.

No que toca ao respaldo legal para a solicitação, o § 2º do art. 54 da Constituição
do Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido de
informação a secretário de Estado, e a recusa ou o não atendimento no prazo de 30
dias ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. Não há,
portanto, óbice de natureza jurídica à aprovação da proposição em apreço.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 7.189/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 31 de março de 2014.
Ivair Nogueira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.136

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Socorro aos Carentes e
Viciados de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

aos Carentes e Viciados de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de março de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.137
Dá denominação à ponte sobre o Rio das Velhas localizada na Rodovia MG-010, no

Município de Lagoa Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Ponte Delma Pinto Coelho de Oliveira a ponte sobre o

Rio das Velhas localizada na Rodovia MG-010, no Município de Lagoa Santa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, em 1º de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATA
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1/4/2014
Presidência dos Deputados Durval Ângelo e André Quintão

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso
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do deputado Rogério Correia; aprovação - Correspondência: Mensagens nºs 638 a
641/2014  (encaminhando  os  Projetos  de  Lei  nºs  5.075  a  5.078/2014,
respectivamente),  do governador  do Estado -  Ofício nº 35/2014,  do presidente do
Tribunal de Contas - Ofício nº 11/2014 (encaminhando o Projeto de Lei Complementar
nº 62/2014), do procurador-geral de justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.079  a  5.087/2014  -
Requerimentos nºs 7.493 a 7.524/2014 - Proposições Não Recebidas: Requerimento
do deputado Ivair Nogueira - Comunicações: Comunicações dos deputados Duarte
Bechir  e Sávio Souza Cruz -  Interrupção e Reabertura dos Trabalhos Ordinários -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo  Carneiro  Leão  -  Neider  Moreira  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
Arlen  Santiago -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos  Pimenta  -
Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa -
Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - João Vítor Xavier - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira
- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Durval Ângelo) - Às 14 horas, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado André Quintão,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.
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O presidente  -  Em  discussão,  a  ata.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  deputado
Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Não gastarei sequer 5 minutos, presidente. Quero
apenas  convidar  os  trabalhadores  da  educação  para  participarem  de  uma
manifestação no dia 3, quinta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, a partir das 14
horas. Isso não constou em ata. Realmente, estou muito preocupado com a situação
em que a escola se encontra, seja no que se refere ao programa Reinventando o
Ensino Médio, que tem gerado um caos muito grande, seja em relação aos problemas
da Lei nº 100. Quero deixar esse convite, Sr. Presidente, para que os trabalhadores
da educação estejam aqui na Assembleia Legislativa para debater esse assunto tão
importante. Como se trata de um caso excepcional, peço a V. Exa. que faça esse
comunicado, esperando que de fato ocorra um bom debate. Obrigado.

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

- O deputado Rômulo Viegas, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 638/2014

- A Mensagem nº 638/2014 e o Projeto de Lei nº 5.075/2014 foram publicados na
edição anterior.

MENSAGEM Nº 639/2014
- A Mensagem nº 639/2014 e o Projeto de Lei nº 5.076/2014 foram publicados na

edição anterior.
MENSAGEM Nº 640/2014

- A Mensagem nº 640/2014 e o Projeto de Lei nº 5.077/2014 foram publicados na
edição anterior.

MENSAGEM Nº 641/2014
- A Mensagem nº 641/2014 e o Projeto de Lei nº 5.078/2014 foram publicados na

edição anterior.
OFÍCIO Nº 35/2014

-  O  Ofício  nº  35/2014,  encaminhando  a  prestação  de  contas  e  o  relatório  de
atividades anual relativos ao exercício de 2013, foi publicado na edição anterior.
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OFÍCIO Nº 11/2014
- O Ofício nº 11/2014 e o Projeto de Lei Complementar nº 62/2014 foram publicados

na edição anterior.
OFÍCIOS

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (5),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.143/2013, da Comissão de Prevenção
e  Combate  às  Drogas;  6.676,  6.695,  6.701/2013,  da  Comissão  de  Participação
Popular; e 6.877/2013, da deputada Liza Prado.

Do  Sr.  Alexandre  de  Oliveira,  superintendente  regional  do  Dnit  (substituto),
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.275/2014,  da Comissão de
Transporte.

Do  Sr.  Cesar  Rômulo  Silveira  Neto,  secretário-geral  do  Sindicato  Nacional  das
Empresas  de  Telefonia  e  de  Serviço  Móvel  Celular  e  Pessoal,  encaminhando  a
relação  das  localidades  que  têm  legislação restritiva,  de  acordo  com  o  plano  de
melhorias  firmado  entre  as  empresas  de  telefonia  e  esta  Casa.  (-  Anexe-se  ao
Relatório Final da CPI da Telefonia.)

Do Sr. Danilo de Castro, secretário de Governo, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 6.642/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Edimê Erlinda de Lima Avelar, presidente da Câmara Municipal de Patos de
Minas,  encaminhando  correspondência  do  Sr.  Antônio  Cyrino,  na  qual  o  cidadão
manifesta sua preocupação com o meio ambiente e propõe soluções para problemas
ambientais locais. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do Sr. Edmar Cassalho Moreira Dias, prefeito de Camanducaia, enviando exemplar
da prestação de contas da prefeitura desse município. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da
Presidência  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
7.289/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Eliscristina  Pião,  coordenadora-geral  de  Convênios  (substituta)  da
Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  informando  a
assinatura  de  convênio  entre  essa  secretaria  e  o  Instituto  Pauline  Reichstul  de
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Educação  Tecnológica,  Direitos  Humanos,  Assistência  Técnica  e  Defesa  do  Meio
Ambiente,  com  a  interveniência  deste  Estado.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, coordenador-geral de Convênios da Secretaria
de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  informando  a  assinatura  de
convênio  entre  essa  secretaria  e  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  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  FNDE  (2)  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. Francisco de Assis Figueiredo, presidente da Federação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais,  informando a composição da diretoria da
instituição para o triênio 2014-2017.

Do  Sr.  Hamilton  Chagas  Filho,  prefeito  municipal  de  Inhapim,  prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.903/2014,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Ione Tereza Arruda Mendes Heilmann, superintendente de Administração e
Finanças da Anatel, prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.153/2014,
da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Jairo Nogueira Filho, diretor-coordenador-geral do Sindieletro-MG, pedindo o
apoio deste Legislativo a fim de evitar o desligamento obrigatório de empregados da
Cemig que estão próximos da aposentadoria, o que estaria para ocorrer,  segundo
informações que circulam nessa empresa. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.572/2011, 2.806 e 3.683/2012, 4.505,
4.519, 4.526, 4.574, 4.612, 4.689, 4.726, 4.769, 4.786 e 4.819/2013 e 4.854, 4.867 e
4.898/2014,  em  atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de  Justiça,  e
3.356/2012,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Fiscalização
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Financeira. (- Anexem-se o ofício e as informações aos respectivos projetos de lei.)
Do Sr. Leopoldo Jorge Alves Neto, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da  Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.850/2013,  da
Comissão de Saúde.

Do  Sr.  Lincoln  Portela,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 5.477/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Sr. Marcos Henrique Caldeira Brant, juiz auxiliar da Corregedoria - 2ª Região,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.362/2013,  da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Marcos Pereira Cardoso, cônsul honorário do Paraguai em Belo Horizonte,
comunicando o encerramento de suas atividades no referido cargo e agradecendo o
apoio recebido do presidente da Casa.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 3.926/2012, da Comissão de Educação,
6.148/2013, da Comissão de Política Agropecuária, e 6.179/2013, da Comissão de
Prevenção e Combate às Drogas.

Do Sr. Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 6.738/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Sebastião Eustáquio dos Santos e outros, vereadores da Câmara Municipal
de Barão de Cocais, solicitando a intervenção do presidente da Casa junto ao DER-
MG para agilizar o asfaltamento da estrada que liga Barão de Cocais a Caeté. (- À
Comissão de Transporte.)

Do Sr. Thiago Correia Afonso, promotor de justiça, prestando informações relativas
ao Requerimento n° 5.394/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Zeno José Andrade Gonçalves, gerente de Projeto/Direx do Dnit, prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 5.417 e 5.418/2013, da Comissão de
Transporte.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 5.079/2014
Institui  o  Dia  do  Terço  dos  Homens,  a  ser  comemorado  anualmente  em  8  de

setembro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  do  Terço  dos  Homens,  que  será  comemorado

anualmente em 8 de setembro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2014.
Bosco
Justificação: O Terço dos Homens teve o seu início em 8 de setembro de 1936, na

Vila  Providência,  hoje Itabi (SE).  Idealizado por Frei Peregrino, que visitou aquele
povoado de Aracaju para uma Santa Missão, contou com a presença de cerca de 220
homens. Ainda hoje o Terço registra uma média de 100 presenças, incluindo o Sr.
Antônio Menezes de Souza,  participante fundador, que na época tinha apenas 16
anos. O movimento se ramificou e tem crescido intensamente nos últimos anos.

O Terço dos Homens é  um exemplo  de  fé e  devoção.  A missão do Terço  dos
Homens é resgatar para o seio da Igreja de Cristo homens de todas as idades, pois a
presença masculina na Igreja é imprescindível para a formação da família e de uma
sociedade cristã. A oração do terço leva-nos a meditar sobre os principais mistérios
da redenção que Cristo nos oferece, trazendo novo vigor à Igreja e resgatando os
homens que,  antes,  pouco participavam dos momentos de oração propostos pela
Igreja.

O Terço dos Homens tem se revelado também como força de transformação e de
verdadeiras conversões. Homens antes em descaminho ou frios na fé, ao frequentar
um grupo de terço, têm mudado de vida e se libertado de situações degradantes
próprias de quem vive longe de Deus.

Diante  do  exposto,  ressaltando  a  importância  de  aumentar  a  divulgação  do
movimento, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.080/2014
Assegura, através do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado, o acesso dos

diabéticos  ao teste  de anticorpos Antigap para  identificação do tipo  específico de
diabetes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  assegurado  aos  diabéticos,  no  âmbito  do  Estado,  o  acesso  à

realização do teste de  anticorpos Antigap para  identificação do tipo específico de
diabetes, através do Sistema Único de Saúde.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei terão acesso ao teste os pacientes com diabetes
que apresentarem o atestado médico que comprove o diagnostico da doença.

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista
Justificação: Esta proposição tem por finalidade tornar acessível aos diabéticos no

Estado,  através  do  Sistema Único  de  Saúde  -  SUS  -,  o  exame laboratorial  que
possibilita  a  identificação  do  seu  tipo  específico  de  diabetes  para  que  lhe  seja
ofertado  o  tratamento  correto  dessa  grave  enfermidade.  Em  síntese,  o  teste  de
anticorpos Antigap determina se o paciente é insulinodependente ou não. Ou seja,
somente através desse teste o paciente saberá se o tratamento adequado ao seu tipo
de diabetes deve ser feito à base de insulina ou não. Portanto, se o teste apontar sua
insulinodependência,  o  paciente  terá  prescrito  um  tratamento  adequando  a  sua
doença, com base na utilização de insulina. Se, por outro lado, o teste de anticorpos
Antigap indicar que o diabético não é insulinodependente, o tratamento deverá ser
feito através da prescrição de medicamentos hipoglicemiantes.

É importante destacar que o SUS atualmente só fornece a insulina de forma gratuita
para os pacientes insulinodependentes, que devem comprovar tal condição através
do teste anticorpos Antigap, que, contudo, não é ofertado pelo SUS. É uma situação
paradoxal, uma vez que o SUS reconhece a importância do fornecimento de insulina
aos  pacientes  insulinodependentes,  mas  não  oferece  o  acesso  a  esse  exame,
fundamental para a identificação da insulinodependência. É justamente para corrigir
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esta  distorção  que  apresentamos  esta  proposição,  que  visa  proporcionar  aos
diabéticos o correto tratamento para sua doença. É fundamental ainda destacar que a
diabetes é um grave problema de saúde pública em nosso país. Em novembro de
2012 a  International  Diabetes Federation publicou a  5ª  Edição Atualizada de seu
Atlas:  IDF  DIABETES  ATLAS  5th-  Edition  2012  Update,  demonstrando  que,  no
mundo, existem 371 milhões de pessoas portadoras de diabetes, com idades entre 20
e 79 anos.

O mesmo estudo demonstrou que o Brasil ocupa a 4ª posição entre os países com
maior prevalência de diabetes: são 13,4 milhões de pessoas portadoras de diabetes,
número que corresponde a aproximadamente 6,5% da população entre 20 e 79 anos
de idade, que o número de pessoas portadoras de diabetes é crescente em todos os
países e que 50% das pessoas portadoras de diabetes desconhecem essa condição.
A diabetes mellitus, segundo a literatura médica, é uma doença que se caracteriza
pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos
na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas
chamadas  células  beta.  A função  principal  da  insulina  é  promover  a  entrada  de
glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser aproveitada para as
diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta,
portanto,  em acúmulo  de  glicose no sangue,  a  chamada hiperglicemia.  A grande
maioria  dos  casos  de  diabetes  está  dividida  em  dois  grupos:  Diabetes  Tipo  1  e
Diabetes Tipo 2. A Diabetes Tipo 1 (DM 1) é resultado da destruição das células beta
pancreáticas por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpos pelo
próprio organismo contra as células beta, levando à deficiência de insulina.

Nesse  casos  podem  se detectados  em  exames  de  sangue  a  presença  desses
anticorpos que são: ICA, IAAs, GAD e IA-2. Eles estão presentes em cerca de 85 a
90% dos casos de diabetes tipo 1 no momento do diagnóstico. Em geral costuma
acometer crianças e adultos  jovens, mas pode ser desencadeado em pessoas de
qualquer idade.  Já na diabetes tipo 2 (DM 2)  está incluída  a grande maioria  dos
casos,  aproximadamente  90%  dos  pacientes  diabéticos,  nos  quais  a  insulina  é
produzida  pelas  células  beta  pancreáticas,  porém  sua  ação  está  dificultada,
caracterizando  um  quadro  de  resistência  insulínica.  Esse  quadro  levará  a  um
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aumento da produção de insulina para tentar manter a glicose em níveis normais e,
quando isso não é mais possível, surge o diabetes. Diante do exposto, enfatizamos
que o objetivo desta proposição é permitir que milhões de brasileiros que enfrentam a
diabetes possam fazer seu tratamento de forma adequada, otimizando a utilização
dos recursos do SUS, ao se prescrever o tratamento adequado a cada paciente, e
proporcionando uma melhor qualidade de vida a essas pessoas, evitando que seu
tratamento  implique  agravos  a  sua  saúde.  Sendo  a  proposição  de  mérito  e  de
importância indiscutível, espero o apoio de meus pares para a sua aprovação por
esta Assembleia Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.081/2014
Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 21.121, de 3 de janeiro de 2014, que

assegura ao idoso e à pessoa com deficiência que menciona gratuidade do serviço
intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, e que 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 1º da Lei 21.121, de 3 de janeiro de 2014, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (…)
Parágrafo único - A gratuidade a que se refere o  caput destina-se ao idoso com

idade acima de 65 anos e à pessoa com deficiência que tenham renda individual de
até dois salários mínimos e limita-se a dois assentos por viagem, disponibilizados
pelo critério exclusivo de precedência na solicitação da reserva.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2014.
Fred Costa
Justificação: A proposta deste projeto de lei é sanar um problema que vem sendo

apontado pelos beneficiados com a gratuidade no serviço intermunicipal de transporte
coletivo de passageiros, nos termos da Lei 21.121. de 3/1/2014. Ocorre que a norma
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contida no parágrafo único do art.  1º do texto legal  garante a gratuidade para as
pessoas que menciona, condicionando-a à comprovação de renda individual inferior a
dois salários mínimos. Contudo, grande maioria dos idosos possui renda mensal igual
a dois salários mínimos, ficando excluída do benefício da gratuidade.

Consideramos urgente e justa a alteração proposta e contamos com nossos nobres
pares para a aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.082/2014
Declara de utilidade pública a Associação Lucas Magalhães Karam, 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 Lucas Magalhães Karam,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2014.
João Vítor Xavier
Justificação:  A  Associação Lucas Magalhães Karam, com sede no Município de

Belo Horizonte,  é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em 2 de março de
2013. Tem como finalidade precípua o acolhimento de crianças de até 6 anos em
situação de risco  pessoal  e  vítimas  de violência  doméstica,  negligência,  violência
psicológica,  física  e  sexual,  sob  medida  de  proteção  determinada  pela  Vara  da
Infância e da Juventude e conselhos tutelares.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são
remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, a entidade vem
cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à
comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.083/2014
(Ex-Projeto de Lei nº 1.473/2011)

Dá a  denominação de Centro  Vocacional  Tecnológico  Carlos  José  Fontoura  ao
centro vocacional tecnológico - CVT - localizado no Município de Manhumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Centro Vocacional Tecnológico Carlos José Fontoura o

centro vocacional tecnológico - CVT - localizado no Município de Manhumirim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2014.
Tiago Ulisses
Justificação:  O  Centro  Vocacional  Tecnológico  -  CVT  -  de  Manhumirim  foi

inaugurado  em  23/6/2006  e  já  realizou  inúmeros  cursos  de  informática,  de
atendimento ao cliente, entre outros. A proposta de lei, dando ao CVT o nome de
Carlos José Fontoura, tem objetivo de fazer justiça a este grande homem, que deixou
sua  marca na  história  de  Manhumirim.  Carlos  José  nasceu em  Manhumirim,  em
4/12/45  e  morreu  no dia  24/11/2006,  em  Belo  Horizonte,  aos  60  anos  de  idade.
Começou a vida vendendo verdura ainda criança na cidade. Formou-se em direito e
exerceu a advocacia por cerca de 25 anos. Foi também empresário do setor têxtil e
professor de estatística.

Atuante na vida social do município, Carlos José foi um dos fundadores do Lions
Club  de  Manhumirim,  cuja  presidência  assumiu  diversas  vezes;  foi  um  dos
fundadores  do  Grêmio  Recreativo  Escola  de  Samba  Pinguim  e  fundador  do
Manhumirim Campestre Clube.

Foi casado com Rosilaine Furtado Fontoura, com quem teve três filhos, os quais lhe
deram três netos.

Em toda sua vida, honrou a profissão, o trabalho social e foi exemplo de família.
Tendo saído da vida simples, na zona rural, trabalhado com dedicação e vencido na
vida, considero justo prestar tal homenagem a esse grande homem, razão pela qual
peço o apoio dos colegas deputados, votando favoravelmente a este projeto.
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-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.084/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Direito de Sonhar, com sede

no Município de Conceição da Aparecida.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Direito de

Sonhar, com sede no Município de Conceição da Aparecida.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Comunitária Direito de Sonhar - ACDS - foi fundada em

10  de  janeiro  de  2006.  A associação,  entidade  sem  fins  lucrativos  e  com  prazo
indeterminado de duração, tem por finalidade a prestação de assistência humanitária
e caritativa a crianças e adolescentes que tenham seus lares desestruturados por
quaisquer motivos, especialmente pela violação de seus direitos previstos no Estatuto
da Criança e do Adolescente. É também objetivo da ACDS o ensino da moral, do
respeito, dos bons costumes, bem como o interesse pelo trabalho e a valorização dos
seus resultados, com a consequente recuperação da autoestima de seus internos.

Apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela
qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.085/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Goel,  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 Goel, com sede no Município

de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2014.
João Leite
Justificação: O Instituto Goel, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 29 de

setembro  de  2011,  tem  como missão  promover  o  desenvolvimento  sustentável  e
contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população  carente  de  Belo
Horizonte.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que
está sendo realizado, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres 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 5.086/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de

Aguanil, com sede no Município de Aguanil.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Municipais

de Aguanil, com sede no Município de Aguanil.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2014.
João Leite
Justificação: O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aguanil, com sede

no Município de Aguanil, fundado em 11 de novembro de 2011, é uma entidade civil
sem fins lucrativos, que tem como missão promover o desenvolvimento sustentável e
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da categoria.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que
está  sendo  realizado,  trazendo  melhorias  para  os  trabalhadores  municipais  de
Aguanil, razão pela qual conto com o apoio dos nobres colegas para a 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.

PROJETO DE LEI Nº 5.087/2014
Declara de utilidade pública a Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito

Industrial de Ipatinga - Aemdi -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  das  Empresas

Estabelecidas no Distrito Industrial de Ipatinga - Aemdi -, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de abril de 2014.
João Leite
Justificação:  A Associação  das Empresas  Estabelecidas  no  Distrito  Industrial  de

Ipatinga é uma entidade civil sem fins lucrativos, que desde 2011 está em pleno e
regular funcionamento. Tem como missão promover o desenvolvimento sustentável e
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores do setor industrial.

O reconhecimento da associação como de utilidade pública fortalecerá o trabalho
que está sendo realizado, trazendo melhorias para os trabalhadores do Município de
Ipatinga, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.493/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 26/3/2014, em Ribeirão das Neves, na
qual apreenderam quatro adolescentes por roubo de caminhonete, bem como arma,
dinheiro, celulares e outros bens encontrados em seu poder; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.
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Nº 7.494/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  27/3/2014,  em  Araxá,  na  qual
apreenderam  droga e  prenderam um  homem;  e  seja  encaminhado  ao Comando-
Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares
recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.495/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 26/3/2014, em Belo Horizonte, na qual
prenderam dois homens por roubo de veículo e apreenderam réplica de arma; e seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.496/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  26/3/2014,  em  Paraopeba  e
Caetanópolis,  na  qual  apreenderam  armas  e  munições;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos
militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.497/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 17ª Cia. de Meio
Ambiente  e  Trânsito  da  PMMG,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  26/3/2014,  em
Cordislândia, na qual apreenderam pássaros silvestres e prenderam um homem; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.498/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  26ª  Cia.
Independente  da  PMMG,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  21/3/2014,  em  Águas
Vermelhas,  na  qual  apreenderam  drogas  e  outros  materiais  e  prenderam  dois
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.499/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
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manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 20ª Cia. do
16º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 27/3/2014, em Belo
Horizonte,  na  qual  prenderam  dois  jovens  por  tráfico  de  drogas  e  apreenderam
drogas, dinheiro, celulares e outros materiais.

Nº 7.500/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 7ª, 10ª e
126ª  Cias.  do  5º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em
27/3/2014, em Belo Horizonte, na qual  prenderam um homem e apreenderam um
menor, bem como drogas, munições, celulares e balanças de precisão.

Nº 7.501/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 180ª CIA
PM/36º BPM, pela prisão, em 27/3/2014, de duas pessoas que transportavam drogas,
no Município de Vespasiano.

Nº 7.502/2014, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Gen.-Div. Mario Lúcio Alves de Araújo pela sua promoção
para o cargo de comandante da 4ª Região Militar.

Nº 7.503/2014, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto
de  congratulações  com  o  Gen.-Div.  Vicente  Gonçalves  de  Magalhães  por  sua
despedida do cargo de comandante da 4ª Região Militar. (- Distribuídos à Comissão
de Segurança Pública.)

Nº  7.504/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a convocação
dos assistentes sociais classificados no processo de designação para o ano de 2014,
na função pública de analista de educação básica, tendo em vista a Resolução nº
2.441,  de  2013,  da  referida  secretaria,  bem  como  a  divulgação  da  lista  de
classificados em 15/1/2014. (- À Comissão de Educação.)

Nº  7.505/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas à
adoção das medidas necessárias de segurança para a Central Integrada de Escolta,
do  Município  de  Juiz  de  Fora,  tendo  em  vista  a  invasão  ocorrida  na  Central  de
Ribeirão das Neves, no dia 24/2/2014. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 7.506/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita a inserção nos
anais da Casa do artigo "Quem avisa, amigo é", de autoria do Sr. Benedito Sérgio de
Rezende, publicado no jornal Hoje em Dia de 24/3/2014. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 7.507/2014, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado
ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  concessão  do  título  de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Pe. Danilo Mamede de Campos
Rodrigues. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  7.508/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  a  Câmara  Municipal  de  Luz  pelo  lançamento  do  selo
comemorativo dos seus 90 anos. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  7.509/2014,  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso com o Sr. Carlos Márcio dos Santos, juiz de direito, pela
atuação destemida e independente no caso da punição aplicada ao Betim Esporte
Clube pela CBF e pelo STJD, que impediu o rebaixamento do clube mineiro à Série
D. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  7.510/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso às jornalistas  Ana Paula Pedrosa e Queila  Ariadne,  e à
fotógrafa Mariela Guimarães, pela qualidade da reportagem especial "Um mineroduto
que passou em minha vida", publicada no jornal "O Tempo", que retrata o rastro de
problemas e insatisfação dos atingidos pelo projeto Minas-Rio. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 7.511/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar  pela  atuação  na  ocorrência,  em  28/3/2014,  em
Itapecerica, na qual apreenderam drogas, material para o refino, dinheiro, celulares e
uma  máscara  e  efetuaram  a  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 7.512/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/3/2014, em Belo Horizonte, na qual
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apreenderam drogas, duas balanças de precisão, um automóvel e dois chassis de
motocicletas  e  efetuaram  a  prisão  de  três  homens  e  a  apreensão  de  dois
adolescentes;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.513/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/3/2014, em Belo Horizonte, na qual
apreenderam  quantia  em  dinheiro,  motocicletas,  três  simulacros  de  espingardas,
armas, drogas e munição e efetuaram a prisão de quatro homens e uma mulher; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.514/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/3/2014, em Belo Horizonte, na qual
efetuaram a prisão de dois homens em um local para desmanche de veículos, com
um  automóvel  Siena  clonado,  um Idea  com suspeita de  adulteração de chassi  e
peças  de  veículos  sem  numeração;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.515/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 4ª Companhia
Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito,  pela  atuação  na  ocorrência,  em
28/3/2014, em Matias Barbosa, na qual um homem foi preso, e foram apreendidos 22
pássaros da fauna silvestre, materiais usados na captura das aves e uma tarrafa; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.516/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/3/2014, em Contagem, que resultou
na apreensão de drogas e material para dolagem, armas, munição 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.

Nº 7.517/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  bombeiros  que  menciona,  lotados  no  5º  Batalhão  de
Bombeiros  Militar,  que  realizaram  um  parto,  em  25/3/2014,  na  zona  rural  de
Patrocínio;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  CBMMG  pedido  de
providências com vistas à concessão de recompensa aos bombeiros pelo relevante
serviço prestado.

Nº 7.518/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/3/2014, em Patrocínio, que resultou
na apreensão de  armas  e na  prisão de quatro  pessoas;  e  seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.519/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão de
Policia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 28/3/2014, em Belo Horizonte,  que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  armas  e  munição  e  na  apreensão  de  um
adolescente;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.520/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão de
Policia  Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 29/3/2014,  na BR-491,  próximo ao
trevo do aeroporto de Varginha, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de
um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.521/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Carneirinho pelo aniversário desse município.
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Nº 7.522/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Patrocínio pelo aniversário desse município.

Nº 7.523/2014, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado
voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Montalvânia  pelo  aniversário  de
emancipação desse município.

Nº 7.524/2014, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Jaíba pelo aniversário de emancipação
desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

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

receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do deputado Ivair Nogueira em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o Cel. PM Volney Halan Marques, novo comandante da 9ª Região da Polícia
Militar.

Comunicações
- São também encaminhadas à presidência comunicações dos deputados Duarte

Bechir e Sávio Souza Cruz.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,
interrompe  os  trabalhos  ordinários  para  a  realização  do ciclo  de  debates  Resistir
Sempre - Ditadura Nunca Mais - 50 Anos do Golpe de 64.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O presidente (deputado André Quintão) - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 2, às 9 e às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.



190
____________________________________________________________________________

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.791/2013

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa
alterar  o  art.  1º  da  Lei  nº  20.600,  de  2/1/2013,  que dá denominação ao hospital
regional da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - Fhemig - localizado no Município
de Barbacena.

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, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.791/2013 pretende dar a denominação de Hospital Regional

de Barbacena Dr. José Américo ao Hospital Geral de Barbacena Dr. José Américo,
por meio da alteração do art. 1º da Lei nº 20.600, de 2/1/2013.

O Hospital  Geral  de  Barbacena  Dr.  José Américo,  inaugurado  em  setembro  de
2005,  presta  serviços  especializados  a  uma  região  com  53  municípios  de,
aproximadamente, 700 mil habitantes e possui leitos de internação em clínica médica,
clínica cirúrgica, cirurgia buco-maxilofacial e CTI adulto. Essa unidade realiza, ainda,
exames e presta serviços de média e alta complexidade, como eletroencefalografia,
fisioterapia,  fonoaudiologia,  ortopedia  de  média  complexidade,  radiologia,
ultrassonografia, suporte nutricional enteral e parenteral, cirurgia geral de urgência,
laboratório clínico e UTI móvel.

Segundo o autor  da proposta,  o Hospital  Geral  de Barbacena passará por  uma
reforma  e  ampliação  para  se  tornar  referência  regional  em  trauma,  oferecendo
ortopedia  e  neurocirurgia  de  alta  complexidade.  A  reforma  será  realizada  com
recursos decorrentes de convênio estabelecido entre o Estado de Minas Gerais e o
Ministério da Saúde.

De acordo com notícia acessada em 20/2/2014, no endereço eletrônico da Fhemig
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< http://www.fhemig.mg.gov.br/pt/banco-de-noticias/239-materias-innstitucionais/2526-
governo-de-minas-libera-r-198-milhoes-para-investimentos>,  o  governo  de  Minas
Gerais autorizou o repasse de 16,8 milhões de reais do Estado para a reforma e a
ampliação do hospital. Ainda de acordo com a notícia, após a reforma e ampliação, o
hospital passará dos 71 leitos atuais,  4 salas de cirurgia e ambulatórios para 250
leitos  e  8  salas  de  cirurgia,  em  uma concepção  mais  moderna  e  funcional  para
atender à rede de urgência e emergência da região.

Cabe ressaltar  que,  conforme a Terminologia Básica em Saúde do Ministério da
Saúde  -  MS  -,  (Disponível  em:  <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes  /  113
terminologia3.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2014), “hospital geral” é aquele destinado a
prestar assistência a pacientes, primordialmente, nas quatro especialidades médicas
básicas: clínica médica, clínica cirúrgica, gineco-obstetrícia e pediatria.

Ainda de acordo com a referência usada pelo MS, “hospital regional ou distrital” é
aquele que presta assistência própria de hospital local, além de outras especialidades
estratégicas, a pacientes de sua área programática (região ou distrito).

Nesse contexto, a alteração proposta visa adequar a nomenclatura do hospital à
atuação regional assumida pela instituição na macrorregião centro-sul do Estado.

Por  fim,  cumpre  informar  que  a  proposição  de  lei  em  análise  não  altera  a
homenagem feita pela Lei nº 20.600, 2013, ao Dr. José Américo Nunes de Resende,
em reconhecimento aos serviços por ele prestados ao Município de Barbacena.

Natural do Município de Ressaquinha, o homenageado estudou no Ginásio Santo
Antônio,  no  Município  de  São  João  del-Rei,  e  graduou-se  em  Medicina  pela
Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, especializando-se em pediatria e
ginecologia.

Exerceu sua profissão em Barbacena, onde manteve consultório e foi médico da
Fábrica  Ferreira  Guimarães  e  da  Escola  Preparatória  de  Cadetes  do  Ar  -  Epcar.
Membro  da  Academia  Mineira  de  Medicina,  foi,  ainda,  diretor  da  Santa  Casa  de
Misericórdia e da Faculdade de Medicina de Barbacena.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  apresentada  e
informou que a Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a
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alteração  e  a  consolidação  das  leis  no  Estado,  determina  que  uma lei  deve  ser
modificada por meio de outra lei, que lhe dê nova redação, acrescente ou revogue
dispositivo.

Isso posto, consideramos pertinente a alteração proposta.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.791/2013, em
turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.895/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da
Fazenda Córrego Fundo - ACF -, com sede no Município de Campina Verde.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 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.

Fundada em 1906, a associação tem como principal finalidade promover ações de
produção agropecuária  voltadas  para  a  geração  de  renda  e  para  a  consequente
melhoria de vida de seus associados. Propondo-se a atuar nas mais diversas frentes,
desde a formação e qualificação profissional até a assistência a seus associados com
relação ao beneficiamento ou industrialização dos seus produtos, armazenamento,
embalagem, registro e defesa de marcas e patentes,  a entidade desempenha um
importante papel junto aos pequenos produtores rurais.

Tendo  em  vista  a  relevância  do  trabalho  por  ela  desenvolvido,  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 4.895/2014 na forma

proposta.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.938/2014
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Defesa da Ibituruna e do Meio Ambiente
- ONG Ambientalista, com sede no Município de Governador Valadares.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 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 4.938/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Defesa da Ibituruna e do Meio Ambiente  -  ONG Ambientalista,  que tem como
escopo conscientizar as pessoas a respeito dos problemas decorrentes da influência
humana sobre o meio ambiente,  particularmente sobre a área que compreende a
Serra e o Pico da Ibituruna e todo o seu ecossistema.

Com  esse  propósito,  a  associação  se  propõe  a  realizar  ações  de  educação
ambiental no que concerne à correta utilização dos recursos naturais; colaborar com
o Poder Judiciário nas iniciativas relacionadas com a defesa da natureza; denunciar
atos  que  impliquem  o  uso  nocivo  dos  recursos  naturais  e  prejudiciais  ao  meio
ambiente e ao cidadão; realizar estudos para a implantação de parques ou reservas
ecológicas;  apoiar  e adotar  iniciativas comunitárias  de recuperação de sub-bacias
hidrográficas.

Como reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pela entidade em
prol  da  preservação  e  conservação  do  meio  ambiente,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.938/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.996/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Leonardo Moreira, esse projeto autoriza o Poder Executivo

a doar ao Município de Guarará 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
informasse 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 em epígrafe tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Guarará terreno com área de 112m² com as respectivas benfeitorias,
limites e confrontações descritos na matrícula, devidamente registrado no Cartório de
Registro de Imóveis de Guarará, sob o nº R2/296, fls. 90V do Livro 2-A, de 15 de
maio de 1978. O imóvel será destinado à promoção de ações e serviços de interesse
público e reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe
tiver sido dada essa destinação.

Na justificação, o autor alega que a proposição visa a atender ao interesse público,
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pois  o  Poder  Executivo Municipal  pretende utilizar  o espaço para a promoção de
ações e serviços de interesse público, uma vez que o município carece de áreas para
tal finalidade.

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,  e  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 Saúde,  órgão que detém o  vínculo  do  imóvel,  está  de  acordo com a
alienação, por não ter interesse em sua utilização. Entretanto, a Seplag observou que
a finalidade proposta para o imóvel é muito vaga e exigiu que conste no texto da
proposição  a  especificação  clara  da  destinação.  Consultado,  o  prefeito  municipal
esclareceu  que  o  imóvel  será  utilizado  para  a  construção  da  sede  do  Conselho
Tutelar de Guarará. Em decorrência disso, a comissão concluiu por sua aprovação
com a Emenda nº 1, a qual acolhemos, a fim de identificar a destinação do imóvel e
de adequar seu texto à técnica legislativa.

A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  entende,  em  vista  das
razões apresentadas pelo autor, que a doação do imóvel traz amplos benefícios para
a sociedade, atendendo, portanto, à questão do mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve ser vista sob dois aspectos. Sob o
da repercussão da medida no patrimônio do Estado, a doação do imóvel, de fato,
representa uma redução de seu patrimônio. Entretanto, no caso, isso é amplamente
compensado  pela  repercussão  do  projeto  na  sociedade,  visto  que  o  imóvel  será
utilizado  para  a  construção  da  sede  do  conselho  tutelar.  Será,  assim,  mais  bem
utilizado e trará mais benefícios para a população. Ademais, o imóvel apenas passa
da  esfera  estadual  para  a  municipal,  permanecendo  na  condição  de  patrimônio
público.

Portanto, entendemos que a matéria é procedente.
Conclusão

Opinamos pela  aprovação,  no  1º  turno,  do Projeto  de  Lei  nº  3.996/2013 com a
Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.



196
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Rômulo

Viegas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.475/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa 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.

Com  fulcro  no  art.  301  do  Regimento  Interno,  a  relatoria  da  Comissão  de
Constituição e Justiça, à qual compete efetuar o exame preliminar, solicitou fosse o
projeto encaminhado ao autor para que apresentasse cópia do registro do imóvel, e
ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - para que informasse a
esta  Casa sobre a efetiva situação do imóvel  e a eventual  existência de óbice à
pretendida transferência de domínio.

De posse das informações solicitadas, a Comissão exarou parecer que conclui pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento tem por escopo, em sua forma original, "autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí 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".

Na defesa do interesse público, observe-se que o parágrafo único do seu art. 1º
determina que o imóvel será destinado à implantação de conjunto habitacional para
pessoas de baixa renda, e 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.

Em seu parecer,  a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que 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
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licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei, e no 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  última  norma  subordina  a
alienação ao interesse público devidamente justificado e, para bens imóveis, o inciso I
exige  autorização  legislativa,  avaliação  prévia  e  licitação  na  modalidade  de
concorrência, dispensada esta no caso de doação.

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.

No entanto, esclareceu que o referido imóvel era constituído pela área de 10.000m²,
mas, em janeiro de 2011, a Lei nº 19.455 autorizou o Poder Executivo a doar uma
parte com 1.000m² ao Município de São Gonçalo do Sapucaí,  para construção de
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.

Assim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, que dá
nova redação ao  caput  do art. 1º, para corrigir a área a ser doada, de acordo com
esclarecimentos da Seplag, e incluir os dados cadastrais do imóvel.

No que  concerne  ao  exame de  possível  repercussão  financeira  da  proposição,
objetivo desta comissão, esclarecemos que a pretendida alienação, por se tratar de
simples doação, não acarreta impacto nas contas públicas e tampouco repercute na
execução da lei orçamentária do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.475/2013 com

a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Rômulo Viegas, relator - Lafayette de Andrada - Romel

Anízio.



198
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.552/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem

por escopo 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 matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº
1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
Por  intermédio  do  Decreto-Lei  nº  1.627,  de  1946,  o  governo  do  Estado  foi

autorizado a doar ao América Futebol Clube, ao Clube Atlético Mineiro e ao Cruzeiro
Esporte Clube os terrenos em que se encontravam seus estádios, no Município de
Belo Horizonte, para que essas instituições incrementassem o desporto amadorista e
desenvolvessem o esporte.

Tais doações foram feitas com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade e
com  a  previsão  da  reversão  dos  imóveis  ao  patrimônio  do  doador  em  caso  de
extinção das pessoas jurídicas donatárias.

Em 1948, a Lei nº 149 autorizou o Estado a doar ao América Futebol Clube um
imóvel com 548m², também situado na capital mineira, e, em 1973, a Lei nº 6.074
ratificou  essas  doações  a  esse clube.  Mediante  o  art.  2º  desta  lei,  foi  concedida
permissão ao donatário  para 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".

O projeto de lei sob comento visa dar nova redação ao caput  do art. 2º da Lei nº
6.074, de 1973, de modo a conceder permissão ao donatário “para alienar o imóvel
do  seu patrimônio,  constituído  pelas  áreas obtidas  por  doação do Estado,  com a
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condição de adquirir ou transferir para área idêntica, em outro local, de preferência na
Pampulha” (sic).

Esclarece  o  autor  da  proposição  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" e, com esse propósito,  pretende
alienar  seu  complexo  de  lazer  localizado  no  Bairro  Ouro  Preto,  na  região  da
Pampulha.

A Comissão de Constituição e Justiça observou, em seu parecer, 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 da alienação ou da penhora do bem.

Isso  posto,  concordou  aquela  comissão  com  o  posicionamento  adotado  pela
Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, expresso por meio
da nota técnica de 30/1/2014, na qual se declara favorável à pretendida alteração,
desde que venha a constar na lei a obrigatoriedade da 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, preferencialmente,
localizado na região da Pampulha. E, com o objetivo de incorporar as sugestões do
Poder Executivo, apresentou a Emenda nº 1, com a qual esta comissão está de pleno
acordo.

No que concerne à estrita competência desta comissão, nos termos do art. 102,
inciso  VII,  alínea  "d",  do  Regimento  Interno,  qual  seja,  analisar  a  repercussão
financeira das proposições, cumpre-nos observar que o projeto de lei em análise não
acarreta despesas para o erário e, portanto, não tem repercussão na execução da lei
orçamentária do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.552/2013 com
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a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Rômulo

Viegas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.937/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto em tela visa a autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações 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, por ela apresentado.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,
VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  4.937/2014  visa  a  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município  de  Três  Corações  terreno  de  propriedade  da  Fundação  Hospitalar  do
Estado de Minas Gerais - Fhemig - com área de 192,21ha. O imóvel, onde funciona o
Leprosário Santa Fé, está registrado sob o nº 4.645, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de
Registro Geral de Imóveis de Três Corações.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  avaliando a  documentação apresentada,
verificou  a necessidade de alterar  o nome do doador  do imóvel  para  Fhemig;  de
inserir  contrapartida  exigida  pelo  Conselho  Curador  da  entidade  e  de  adequar  a
descrição do imóvel. Para tanto, apresentou o Substitutivo nº 1.

Quanto à repercussão financeira do projeto, a doação do imóvel, de fato, representa
uma redução do patrimônio da Fhemig. Porém o imóvel estará apenas passando da
esfera  estadual  para  a esfera  municipal,  permanecendo como patrimônio  público.
Além disso, a própria fundação informou não ter interesse na utilização do imóvel e se
manifestou favoravelmente à doação, que tornará seu uso mais eficiente. Nele serão
instalados equipamentos para prestação de serviços à comunidade, proporcionando
melhoria nas condições de vida da população local.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.937/2014 no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Rômulo Viegas, relator - Lafayette de Andrada - Romel

Anízio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.964/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares e publicado no Diário do Legislativo de
8/3/2014, este projeto visa a autorizar  o Poder  Executivo a doar  ao Município de
Oliveira o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora  vem a  proposição a este  órgão colegiado a fim de receber  parecer,  nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei, em sua forma original, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo

a doar ao Município de Oliveira terreno constituído de quatro áreas de propriedade da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, com área de 9.964,43m²,
a ser desmembrado de área maior, 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.

O projeto dispõe, no parágrafo único de seu art.  1º,  que o imóvel  se destina à
construção do Centro de Atenção Psicossocial - Caps - Álcool e Drogas 24 horas e de
um Centro de Apoio ao Produtor - CAP. Em seu art. 2º, prevê a reversão do imóvel ao
patrimônio do Estado se, no decurso do prazo de três anos contados do registro de
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A Comissão de Constituição e Justiça apontou que o imóvel pertence à Fhemig,
entidade da administração indireta estadual com autonomia administrativa, financeira
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e  patrimonial.  Para  que  a  autorização  para  alienação  seja  feita  em  nome dessa
fundação e para que o projeto inclua a área total dos imóveis a serem doados e seus
memoriais descritivos, apresentou o Substitutivo nº 1, na forma do qual concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Destacou ainda que o conselho curador  da Fhemig,  em reunião de 14/11/2013,
deliberou  favoravelmente  à  doação  dos  imóveis  e  que  o  Parecer  128/2013  da
Procuradoria da Fhemig conclui pela possibilidade jurídica da doação, pois as áreas
não serão utilizadas para atividades finalísticas da fundação. Indicou que a matéria
cumpre com o disposto no art. 18 da Constituição Estadual e com o art. 17 da Lei
Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  subordina  a  alienação  a  interesse  público
devidamente  justificado  e  que  exige,  para  bens  imóveis,  para  órgãos  da
administração direta, autarquias e fundações, autorização legislativa, avaliação prévia
e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.

Considerando  o  parecer  favorável  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  o
aperfeiçoamento trazido pelo Substitutivo nº 1, o atendimento às disposições legais, a
manifestação  positiva  do  Poder  Executivo  e  ainda  a  inexistência  de  repercussão
negativa ao orçamento do Estado derivada da doação do imóvel, opinamos por sua
aprovação.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.964/2014, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Rômulo

Viegas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.981/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 626/2014, 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 Sete Lagoas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 13/3/2014 e distribuída às
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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 4.981/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Sete Lagoas imóvel com área de 613,80m², situado na Rua
Major Castanheira, nesse município, registrado sob o nº 27.003, a fls. 128 e 129 do
Livro 3-AQ, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

O  referido  bem  foi  incorporado  ao  patrimônio  do  Estado  por  doação  do  citado
município,  em  1961,  para  a  construção  de  um  posto  de  saúde,  o  que  de  fato
aconteceu. Atualmente, porém, o bem encontra-se desafetado, e o Estado não possui
interesse em sua utilização direta.

Para a transferência de imóvel pertencente ao Estado ao patrimônio do Município
de Sete Lagoas, é necessário observar o art. 18 da Constituição Mineira, que exige
autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, exceto nos casos de permuta e
doação, observada a lei vigente.

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,  também  exige  autorização
legislativa, avaliação prévia e licitação, dispensada esta nos casos que menciona.
Além disso,  subordina  a  alienação à  existência  de  interesse público  devidamente
justificado.

Nesse sentido, o parágrafo único do art.  1º da proposição prevê a utilização do
imóvel  para  a  construção  e  o  funcionamento  do  Palácio  da  Cultura,  visando  à
preservação  e  divulgação  da  cultura  regional,  em  atendimento  à  demanda  da
comunidade.

Cabe observar que, 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; o art. 3º estabelece que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo
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igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do bem; e o art. 4º dispõe
que  o  Município  de  Sete  Lagoas  deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel
conforme estabelecido na autorização.

Ressalte-se, ainda, que foi anexado ao projeto o laudo de avaliação, elaborado pela
Superintendência  Geral  de  Rendas  Imobiliárias  da  Prefeitura  Municipal  de  Sete
Lagoas, que indica o valor total de R$1.328.000,00 para o imóvel.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º,
com a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.981/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Sete Lagoas o

imóvel  com  área  de  613,80m²  (seiscentos  e  treze  metros  e  oitenta  centímetros
quadrados), situado na Rua Major Castanheira, nesse município, e registrado sob o
nº 27.003, a fls. 128v e 129 do Livro 3-AQ, no Cartório do 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se à instalação do Palácio da
Cultura.”.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Duilio de Castro, relator - André Quintão - Gustavo

Valadares.
PARECER PARA O 2º 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  em  análise  visa  a
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pimenta o imóvel que especifica.

Aprovada em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, retorna agora a proposição a
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este órgão colegiado para receber parecer para o 2° turno, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto  visa  a autorizar  o Poder  Executivo  a  doar,  ao Município  de  Pimenta,
imóvel pertencente ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais  -  DER-MG,  com  área  de  3.000m²,  conforme  matrícula  n°49.459,  de  9  de
março de 2009, registrado no Livro 2, fls. 1, e com registro anterior no Livro 2, fls. 1,
em 26 de agosto de 1986, do Livro de Notas do Cartório de Registro de Imóveis de
Formiga.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para  adequação  à  técnica  legislativa,
inclusão  de  memorial  descritivo  que identifica  a  área e  atualização  de  dados  do
registro do imóvel.

Mantemos  o  entendimento  de  que  a  proposição  é  meritória,  porque  está  em
consonância com os aspectos legais  que versam sobre a matéria,  não apresenta
despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

O  projeto  foi  amplamente  debatido  no  1º  turno  e  não houve  fato  novo  após  a
primeira análise. Desse modo, não alteraremos nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.984/2013, no 2° turno, na forma do

vencido em 1º turno.
PROJETO DE LEI N° 3.984/2013

(Redação do Vencido)
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Pimenta o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG  -  autorizado  a  doar  ao  Município  de  Pimenta  o  imóvel  com  área  de
3.000m² (três mil metros quadrados), situado nesse município e registrado sob o nº
49.459,  à  fls.  1  do  Livro  2,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de
Formiga.
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Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação de
unidade básica de saúde, academia de saúde e creche pró-infância.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Ulysses Gomes, relator - Lafayette de Andrada - Romel

Anízio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.309/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e publicado no Diário do Legislativo de
3/8/2013, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Dores de Campos o imóvel que especifica”.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição vem agora a este órgão
colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.309/2013,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de Dores de Campos
imóvel com área de 720m², situado na Rua Francisco Lopes, nº 40, nesse município,
e registrado no Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Prados.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será
destinado a creche para atendimento de crianças até três anos de idade.

Já o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no decurso do
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista.
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A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da
Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia
Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei
Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da
administração pública; e ainda do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos
orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Considerando o atendimento às disposições legais e a inexistência de repercussão
negativa  no  orçamento  do  Estado  advinda  da  doação  do  imóvel,  mantemos  o
entendimento exposto em primeiro turno de que é adequado opinar pela aprovação
da matéria.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.309/2013, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ulysses Gomes - Romel

Anízio.
PROJETO DE LEI Nº 4.309/2013

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores de Campos 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  Dores  de

Campos o imóvel com área de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado
na Rua Francisco Lopes, nº 40, nesse Município, e registrado sob o nº 723, a fls. 82
do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Prados.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à
área social onde se instalará uma creche para atendimento de crianças até três anos
de idade.

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. 1º.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.331/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Extrema o imóvel que
especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este
órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de

Extrema imóvel  com área de 616m²,  localizado  na Rua Coronel  Antônio  Cardoso
Pinto, nesse município, e registrado sob o nº 41, a fls. 15 do Livro nº 3, do Cartório de
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Extrema.

Atendendo ao interesse público, a proposição determina, no parágrafo único do art.
1º, que o imóvel será destinado a sediar o Conservatório de Música e Centro das
Artes de Extrema e, no art. 2º, que o bem 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.

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 de valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro, incluindo
transferência de domínio de imóveis do patrimônio público, só pode ser realizada com
autorização legislativa.

Assim sendo,  reiteramos que o projeto  atende aos preceitos legais  que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos e não acarreta despesas para o
erário.

Cabe-nos, no entanto, apresentar emenda ao projeto, a ser formalizada na parte
conclusiva deste parecer,  para conformar a redação do  caput  do art.  1º à técnica
legislativa.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.3318/2013, no

2º turno, com a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
"Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Extrema imóvel

com área de 616m² (seiscentos e dezesseis metros quadrados), localizado na Rua
Cel. Antônio Cardoso Pinto, registrado na transcrição nº 41, a fls. 15 do Livro 3, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Extrema.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.
Jayro Lessa,  presidente -  Romel Anízio, relator -  Ulysses Gomes -  Lafayette de

Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.376/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, esse projeto autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de São Francisco o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, c/c o art.
102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue  anexa  a  redação  do  vencido,  que  é  parte  integrante  da  presente  peça
opinativa.

Fundamentação
O projeto visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco

imóvel  com área de  9.854,32m²,  que  se  destinará  à  ampliação da Secretaria  de
Obras, Transportes e Urbanismo.

Conforme  nos  manifestamos  anteriormente,  entendemos  que  a  proposição  é
meritória,  pois  atende  à  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.

Ademais,  o  imóvel  estaria  apenas  passando  da  esfera  estadual  para  a  esfera
municipal, ou seja, permanece na condição de bem público, não havendo redução do
patrimônio público.
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Além disso, o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e não houve fato novo
após nossa primeira análise. Assim, nosso entendimento permanece.

Finalmente, nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas
do turno anterior e não constatamos qualquer vício que possa obstar a aprovação da
proposição.

Conclusão
Opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.376/2013, na forma

do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ulysses Gomes - Romel

Anízio.
PROJETO DE LEI Nº 4.376/2013

(Redação do Vencido)
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de São Francisco o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de São Francisco o imóvel com área de
9.854,32m² (nove mil  oitocentos e cinquenta e quatro vírgula  trinta e dois  metros
quadrados), situado nesse município e registrado sob o nº 1.386, a fls. 88 do Livro nº
2-JRg, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput será destinado à ampliação da
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.378/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De  autoria  do  deputado  Carlos  Mosconi,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  objetiva
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coqueiral o imóvel que especifica.
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Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a
este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.
189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no§ 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição, na forma do vencido, autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Coqueiral  o  imóvel  com área de 3.795m²,  conforme descrito  em anexo,  a ser
desmembrado de imóvel com área de 27.200m², situado na Rua Getúlio Vargas, nº
167, Centro, nesse município, e registrado sob o nº 24.794, a fls. 105 do Livro nº 3-
AB, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Boa Esperança.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública, o parágrafo único do seu art. 1º determina que o imóvel será destinado ao
funcionamento de biblioteca e de escola de música do município.

Com  o  mesmo objetivo,  o  art.  2º  do  projeto  determina  a  reversão  do  bem  ao
patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência de domínio de bem público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle
dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos  municípios  e  do  Distrito
Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente  do Tesouro só pode ser realizada com
autorização legislativa.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não interfere na execução da lei
orçamentária estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.378/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
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Jayro Lessa,  presidente -  Romel Anízio, relator -  Ulysses Gomes -  Lafayette de
Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 4.378/2013
(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Coqueiral  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 Coqueiral imóvel

com  área  3.795m2  (três  mil  setecentos  e  noventa  e  cinco  metros  quadrados),
conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com área de
27.200m2 (vinte e sete mil e duzentos metros quadrados), situado na Rua Getúlio
Vargas, nº 167, Centro, nesse município, e registrado sob o nº 24.794, a fls. 105 do
Livro 3-AB, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Boa Esperança.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de
biblioteca e de escola de música do Município de Coqueiral.

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 2013)
A área a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no Vértice 1, ponto mais ao

Norte,  segue  até  o  Vértice  2,  com  azimute  117º26'05”  e  distância  de  65,20m,
confrontando com imóvel de Tarcísio Junqueira Figueiredo; do Vértice 2 segue até o
Vértice 3, com azimute 207º50'32” e distância de 39,50m, confrontando com a Rua
Nassib Olímpio Lasmar; do Vértice 3 segue até o Vértice 4, com azimute 262º24'04” e
distância de 72,15m, confrontando com a Rua Getúlio Vargas; do Vértice 4 segue até
o  Vértice  1,  início  da  descrição,  com  azimute  23º22'34”  e  distância  de  81,12m,
confrontando  com  a  Escola  Estadual  Padre  Anchieta,  perfazendo  uma  área  de
3.795m2 (três mil setecentos e noventa e cinco metros quadrados).
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.406/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe objetiva

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Passabém  o  imóvel  que
especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, retorna a proposição a este órgão colegiado
para  receber  parecer  para  o  2°  turno,  conforme  dispõe  o  art.  102,  VII,  “d”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Passabém

imóvel  com  área  de  360m²,  localizado  na  Rua  das  Palmeiras,  Centro,  nesse
município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1°  estabelece  que  o  imóvel  será  destinado  à
construção de posto de saúde, à instalação de apoio operacional da prefeitura e à
realização de atividades de interesse da comunidade. O art. 2° determina 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.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da
Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia
Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado,  do art.  17 da Lei
Federal  n°  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da
administração pública; e do § 2° do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a proposição em análise se
encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não
representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.406/2013, no

2° turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Rômulo Viegas, relator - Lafayette de Andrada - Romel

Anízio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 1º/4/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Duarte Bechir em que notifica o falecimento do Sr. Amauri Constantino

dos Santos, ocorrido em 31/3/2014, em Itamonte. (- Ciente. Oficie-se.)
Do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Heleno

Nogueira Lopes, ocorrido em 26/3/2014, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2014

ATAS
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência: Mensagem nº 642/2014 (encaminhando o Balanço Geral do Estado
relativo ao exercício financeiro de 2013), do governador do Estado - Ofícios nºs 33 e
34/2014  (informando  sua  renúncia  ao  cargo  de  governador  do  Estado  e
encaminhando o relatório e o parecer conclusivo do Órgão Central do Sistema de
Controle  Interno  do  Poder  Executivo  Estadual  relativo  ao  exercício  financeiro  de
2013),  do  governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.088 a 5.091/2014 - Projeto de
Resolução nº 5.092/2014 - Requerimentos nºs 7.525 a 7.564/2014 - Requerimentos
do deputado Ulysses Gomes,  das deputadas Liza Prado e Ana Maria  Resende e
outros, dos deputados Lafayette de Andrada e Sargento Rodrigues e outros  e da
Comissão de Direitos Humanos - Comunicações: Comunicações das Comissões do
Trabalho, de Cultura, de Fiscalização Financeira, de Esporte, de Segurança Pública,
de Transporte, de Minas e Energia, de Saúde e de Participação Popular - Oradores
Inscritos: Discursos do deputado Adelmo Carneiro Leão, da deputada Maria Tereza
Lara e do deputado Tadeu Martins Leite; Questões de Ordem; discurso do deputado
Carlos Mosconi - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão
de  Ordem  -  Acordo  de  Líderes;  Decisões  da  Presidência  (2)  -  Comunicação  da
Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:
Requerimentos  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  dos  deputados  Lafayette  de
Andrada e Sargento Rodrigues e outros e da deputada Ana Maria Resende e outros;
deferimento  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:  Parecer  de  Redação  Final  da
Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  62/2013;  aprovação  -  Votação  de
Requerimentos: Requerimentos nºs 4.713, 4.717, 4.718, 4.880, 5.600, 5.601, 5.715 e
5.874/2013; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 57/2014; discursos dos deputados
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Sávio Souza Cruz e Rogério Correia; encerramento da discussão; votação nominal do
projeto,  salvo  emendas;  aprovação;  votação  nominal  das  Emendas  nºs  1  e  2;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.828/2014; aprovação -
Declarações de Voto;  Prorrogação da Reunião;  Declaração de Voto -  Questão de
Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - 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 - Braulio Braz -
Cabo  Júlio  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do
Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir
- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -
Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -  Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro
- Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo
Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa
- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h7min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura das atas das duas

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
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Correspondência
- O deputado Braulio Braz, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 642/2014*
Belo Horizonte, 25 de março de 2014.
Senhor Presidente,
Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer de encaminhar a

V. Exa. o Balanço Geral do estado de Minas Gerais relativo ao exercício financeiro
encerrado em 31 de dezembro de 2013.

O  Balanço  Geral  acompanhado  dos  demonstrativos  analíticos,  com  os
esclarecimentos  apresentados  na  exposição  da  Superintendência  Central  de
Contadoria-Geral - SCCG/SEF, juntamente com o relatório da Controladoria-Geral do
Estado, constituem os elementos necessários à análise e consideração da Execução
Orçamentária, Financeira e Patrimonial do exercício de 2013, por essa Assembleia
Legislativa.

Cientifico V. Exa. de que uma via do referido Balanço Geral também esta sendo
enviada para a Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, nesta data.

Atenciosamente,
Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua publicação em

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

OFÍCIO Nº 33/2014
- O Ofício nº 33/2014 foi publicado na edição anterior.

OFÍCIO Nº 34/2014
Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado, encaminhando o

relatório e o parecer conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Estadual relativos ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2013.
(- Anexe-se à Mensagem nº 642/2014.)

OFÍCIOS
Do Sr. Joaquim Barbosa, presidente do STF, comunicando que essa corte proferiu

decisão nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876, nos termos da
certidão de julgamento cuja cópia encaminha.



218
____________________________________________________________________________

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  solicitando  sejam
encaminhadas a essa pasta, até 15/4/2014, sugestões deste Poder para elaboração
do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira.)

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 5.088/2014

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente São Francisco de Assis de
Medeiros, com sede no Município de Medeiros.

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

Francisco de Assis de Medeiros, com sede no Município de Medeiros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2014.
Fabiano Tolentino
Justificação: A Associação Beneficente São Francisco de Assis de Medeiros, com

sede no Município de Medeiros, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre
suas finalidades precípuas integrar todas as pessoas que, de uma forma ou de outra,
tenham dificuldades de se manter e necessitem de apoio da comunidade e defender
os cidadãos de modo geral, os associados e os conveniados.

A entidade está em pleno funcionamento  há  mais  de um ano e  sua diretoria  é
composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Visto  que  a  entidade  desenvolve  trabalho  social  relevante,  torna-se  justa  sua
declaração de utilidade pública.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  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 5.089/2014
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Pró-Melhoramentos do Bairro

Icaivera - ABMPI -, com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Pró-

Melhoramentos do Bairro Icaivera - ABMPI -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação:  A Associação  Beneficente  Pró-Melhoramentos  do  Bairro  Icaivera  -

ABMPI - foi constituída em 29 de novembro de 1997, tendo como sede a cidade de
Contagem.

É uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos. Sua diretoria é composta
por pessoas idôneas e não remuneradas pelo cargo que exercem. De acordo com o
seu estatuto, suas finalidades principais são trabalhar pelo bem-estar social e cultural
recreativo, bem como desenvolver a infraestrutura do Bairro Icaivera.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.090/2014
Acrescenta o inciso XIV ao art. 5º da Lei nº 15.982, de 2006, que dispõe sobre a

Política  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 5º da Lei 15.982, de 2006, o seguinte inciso XIV:
“Art. 5º - (...)
XIV - a realização de campanhas de desestímulo à produção e ao consumo de

alimentos e bebidas com alto teor de açúcar, gorduras trans, gorduras saturadas e
sódio e de baixo valor nutritivo.”.
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Art. 2º - Esta lei será regulamentada no prazo de trinta dias contados da data de
sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2014.
Liza Prado
Justificação: Este projeto de lei  tem por objetivo acrescentar à Lei nº 15.982, de

2006, mais uma diretriz para a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável, qual seja, a realização de campanhas de desestímulo à produção e ao
consumo de alimentos e bebidas com alto teor de açúcar, gorduras trans, gorduras
saturadas e sódio, e de baixo valor nutritivo.

O Brasil, nas últimas décadas, vem experimentando de forma bastante acelerada
mudanças  nos  perfis  demográfico,  epidemiológico  e  nutricional.  É  o  que  se  tem
denominado  de  transição  demográfica,  epidemiológica  e  nutricional,  em  que  se
verifica o envelhecimento da população, a mudança do perfil de morbimortalidade -
com o aumento expressivo de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças
cardíacas, diabetes e câncer - e mudanças nos padrões alimentares da população,
com  o  aumento  da  prevalência  da  obesidade.  Em  parte,  essas  alterações  são
decorrentes  de  um  estilo  de  vida  sedentário  e  de  dietas  inadequadas.  Nesse
contexto,  uma das preocupações  centrais  em termos sanitários  é a  promoção da
alimentação saudável. O direito à alimentação adequada deve ser protegido mediante
a adoção de medidas que visem ao desestímulo a dietas desequilibradas, que podem
levar tanto à desnutrição quanto à obesidade.

Nesse  mesmo  diapasão,  os  alimentos  de  baixo  valor  nutritivo,  além  de  não
contribuírem  para  a  boa  formação  do  indivíduo,  podem  prejudicar  a  saúde,  pelo
consumo excessivo de gorduras trans e saturadas, de sódio e de alimentos com alto
teor  de  açúcar.  E  é  com  esse  compromisso  constitucional,  de  cuidado,  que  a
necessidade de incluir tal diretriz nas políticas públicas do Estado deve ser satisfeita.

A jornalista  Thais  Lazzeri,  em  matéria  publicada no  site da  revista  Crescer,  da
Editora Globo, aponta dados impressionantes. Transcrevo aqui alguns desses dados:
“Segundo pesquisa apresentada pelo Ministério da Saúde no ano de 2008 sobre as
propagandas de alimentos televisivas, em 4.108 horas de transmissão, foi constatado
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que as propagandas mais frequentes são:  fast-food (18%), guloseimas e sorvetes
(17%), refrigerantes e sucos artificiais (14%), salgadinhos de pacote (13%) e biscoitos
doces e bolos (10%). Somados, alcançam 72% do total de anúncios. O público-alvo,
claro, seriam as crianças. Os anúncios são transmitidos com maior frequência das
14h30min às 18h30min, horário em que as crianças estariam em casa. 'O público
infantil  é o mais vulnerável aos apelos promocionais, não só porque define hoje a
compra da família,  mas também porque é o consumidor  do futuro.  A propaganda
influencia as escolhas alimentares e, por isso mesmo, é preciso estar atento a elas
quando se definem planos e estratégias de promoção da alimentação saudável', disse
a coordenadora-geral da política de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde,
Ana Beatriz Vasconcellos, em entrevista à Agência Nacional de Saúde.”

Esta proposição busca regulamentar de forma mais abrangente a propaganda de
alimentos, estabelecendo requisitos gerais a serem observados em toda atividade de
publicidade  ou  de  marketing,  como  a  obrigatoriedade  de  divulgação  do  valor
energético dos alimentos.

Ações do Ministério da Saúde têm em vista uma resolução da Assembleia Mundial
de  Saúde  aprovada  em  2007,  chamada  de  “Prevenção  e  controle  de  doenças
crônicas não transmissíveis:  implementação da estratégia global”.  Ela  propõe que
países coloquem em ação mecanismos para o marketing responsável de alimentos e
bebidas para as crianças.

Fábio Ancona Lopez, pediatra, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria,
professor  da  Unifesp,  especialista  em  nutrição,  diz  que  “a  Anvisa  tem  grupos  de
trabalho para esse tema. Eles estudam uma regulamentação bastante rigorosa de
modo  a  evitar  a  exposição  da  criança  a  esse  tipo  de  oferta.  É  urgente  essa
regulamentação  e  precisa  atender  mais  os  interesses  da  família  e  menos  o  da
indústria”.

Se a dieta é resultante de uma escolha individual,  não há dúvidas de que essa
escolha é mediada pelo grau de informação disponível sobre os alimentos que serão
consumidos. Em todo o mundo, é possível verificar uma tendência no sentido de uma
ação reguladora do Estado em relação ao marketing de alimentos.

No  Brasil,  conforme  o  art.  22,  inciso  XXIX,  da  Constituição  da  República,  a
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regulamentação de propagandas comerciais compete à União. Além disso, à Anvisa
compete  normatizar,  controlar  e  fiscalizar  produtos,  substâncias  e  serviços  de
interesse para a saúde. Isso já é feito.

Diversos países já adotaram medidas semelhantes às aqui propostas, como uma
forma de proteger a saúde pública. Nos países escandinavos, a propaganda direta à
criança  é  proibida.  Eles  entendem  que  esse  tipo  de  publicidade  deve  ser  tão
regulamentada quanto a do cigarro e a de bebidas alcoólicas. O consumo deve ser
feito sob orientação e não, por impulso. Enquanto não entra em vigor no Brasil uma
regulamentação sobre os anúncios, os pais precisam ficar mais atentos ao consumo
dentro e fora de casa. “É importante que os pais busquem orientação nutricional com
o pediatra. Eles precisam entender que o  fast-food,  por exemplo, tem excesso de
gordura, calorias e sal, e por isso não pode ser consumido sem limite, entender os
rótulos dos produtos e etc. É uma questão de educação que os pais devem buscar e
transferir para o filho”, diz o professor Lopez.

Mas a legislação federal de restrição a alimentos que não fazem bem à saúde ainda
não tem o rigor desejado. Cabe então combater esse malefício com campanhas que
orientem  e  incentivem  a  produção  e  o  consumo  de  alimentos  saudáveis  e
desestimulem a ingestão de alimentos e bebidas com alto teor de açúcar, gorduras
trans, gorduras saturadas e sódio, e de baixo valor nutritivo.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.091/2014
Acrescenta o § 6º ao art. 7º da Lei nº 20.807, de 2013.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 7º da Lei nº 20.807, de 2013, fica acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 7º - (...)
§ 6º - A fundação educacional associada à Uemg terá tratamento prioritário, nos 4

(quatro) primeiros anos de associação, em programas para concessão de bolsas de
estudo de graduação e especializações, auxílio para pesquisa e extensão, parceria
pedagógica e todos os demais tipos de convênio de cooperação mútua.”.

Art.  2º  -  Esta  lei  será  regulamentada  no  prazo  de  30  dias  a  contar  da  sua
publicação.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 2014.
Liza Prado
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo instituir a prioridade das instituições

de ensino associadas à Uemg, ao menos nos primeiros anos, em programas para
concessão  de  bolsas  de  estudo  de  graduação  e  especializações,  auxílio  para
pesquisa e extensão, parceria pedagógica e todos os demais tipos de convênio de
cooperação mútua.

Esta proposta  se justifica  por  visar  ao fortalecimento,  à  autonomia  de  ensino  e
pesquisa e à valorização das instituições associadas à Uemg, geralmente no interior
do Estado, com menor acesso a recursos financeiros e bens de importância para
suas funções.

O  tratamento  diferenciado  se  justifica,  no  Estado  Democrático  de  Direito,
especialmente quando é realizado de forma temporária, com o objetivo de possibilitar
igualdade futura entre duas partes. É exatamente esta a pretensão da proposição que
apresentamos.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.092/2014
Dispõe sobre regras relativas às férias regulamentares do servidor da Secretaria da

Assembleia Legislativa e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O servidor da Assembleia Legislativa exonerado ou aposentado terá direito

à  indenização  relativa  às  férias  regulamentares  não  gozadas  e  às  referentes  ao
período aquisitivo  incompleto  na  proporção  de  1/12  (um  doze  avos)  por  mês  de
efetivo exercício, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - No caso de falecimento do servidor, a indenização de que trata o
caput é  devida  ao  seu sucessor  ou  dependente  habilitado  perante  a  Previdência
Social.

Art. 2º - A alínea “d” do inciso I do caput do art. 129 e o art. 141 da Deliberação da
Mesa nº 269, de 4 de maio de 1983, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 129 - (...)
I - (...)
d) luto pelo falecimento de cônjuge ou companheiro, filhos, enteados, menor sob

guarda ou tutela, pais, madrasta, padrasto e irmãos, até oito dias a contar da data de
falecimento;

(…)
Art. 141 - Na hipótese de licença para tratamento de saúde por mais de cento e

oitenta  dias,  o  período  aquisitivo  de  férias  regulamentares  será  interrompido  na
véspera do afastamento do servidor e voltará a ser computado na data de seu retorno
ao exercício do cargo na Assembleia.”.

Art. 3º - As áreas de atuação estratégicas a que se refere o art. 4º da Lei nº 16.833,
de 20 de julho de 2007, são as previstas no Anexo desta resolução.

Art. 4º - Ficam revogados:
I - o § 3º do art. 61 da Resolução nº 3.800, de 30 de novembro de 1985;
II - o art. 34 da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990.
Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO
(a que se refere o art. 3º da Resolução nº , de de de 2014)

* - O anexo a que se refere o art. 3º da Resolução nº , de de de 2014, que contém
as  áreas  de  atuações  estratégicas,  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de
4.4.2014.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2014.
Mesa da Assembleia
Justificação: O projeto de resolução em pauta tem por objetivo o aprimoramento de

regras relativas às férias regulamentares do servidor da Secretaria da Assembleia
Legislativa.  Primeiramente,  dispõe-se  que,  nas  hipóteses  de  exoneração  ou
aposentadoria,  o  servidor  terá  direito  à  indenização  referente  às  férias
regulamentares  não gozadas e  às  referentes  ao  período aquisitivo  incompleto  na
proporção de 1/12 (um doze avos)  por  mês de efetivo exercício.  Na hipótese de
falecimento  do  servidor,  a  indenização  caberá  ao  seu  sucessor  ou  dependente
habilitado perante a Previdência Social.
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Outras  duas  alterações,  introduzidas  por  meio  do  art.  2º,  têm  por  objetivo  a
atualização do entendimento sobre os afastamentos por motivo de luto considerados
efetivo exercício para fins de férias e a uniformização de regulamentos da Assembleia
com  relação  à  licença  para  tratamento  de  saúde.  Quanto  aos  afastamentos  por
motivo de luto,  sugere-se acompanhar  as hipóteses previstas na Lei  nº 8.112,  de
11/12/1990,  que  dispõe  sobre  o  regime  jurídico  dos  servidores  públicos  civis  da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, que é também o mesmo
entendimento  contido  no  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  39/2013,  que  institui o
Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Com  referência  à
licença para tratamento de saúde, na Deliberação da Mesa nº 2.432, de 8/9/2008, que
dispõe sobre o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembleia, ela
não é considerada, regra geral, como ocorrência susceptível de dedução de pontos
para promoção e progressão. Apenas quando a licença integra outros afastamentos
pelo prazo total superior a cento e oitenta dias é que o ano não será considerado
período aquisitivo para essa finalidade, tendo em vista que o afastamento superior a
esse prazo prejudica a avaliação de desempenho do servidor, requisito fundamental
para desenvolvimento na carreira. Desse modo, sugere-se nova redação para o art.
141 da Deliberação da Mesa nº 269,  de 4/5/1983,  em consonância  também com
moderna jurisprudência, estabelecendo que, na hipótese de licença para tratamento
de  saúde  por  mais  de  cento  e  oitenta  dias,  o  período  aquisitivo  de  férias
regulamentares será interrompido na véspera do afastamento do servidor e voltará a
ser computado na data de seu retorno ao exercício do cargo na Assembleia.

Na oportunidade, promove-se também um ajuste nas áreas de atuação estratégicas
da  Assembleia.  A Gratificação  por  Trabalho  Estratégico  -  GTE -  foi  instituída  na
Assembleia  Legislativa  por  meio  da  Lei  nº  16.833,  de  20/7/2007,  nos  moldes  da
instituída pelo Poder Executivo do Estado, em 26/1/2007, com o objetivo de estimular
o exercício de função estratégica que resulte em contribuição de grande valor ou
interesse para o desempenho das atividades institucionais do Poder Legislativo em
área prevista no Anexo III dessa lei.

Decorridos quase sete anos da edição da Lei nº 16.833, e tendo a Assembleia,
nesse lapso temporal, instituído o seu Direcionamento Estratégico para atuação do
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Poder Legislativo no período de 2010-2020, necessário se faz uma atualização das
áreas estratégicas previstas na norma instituidora da GTE, com o objetivo de adaptá-
las às mudanças surgidas com os novos processos e as novas dinâmicas de trabalho
implementadas no âmbito do Legislativo Mineiro.

O que se pretende, portanto, é o acréscimo de duas áreas estratégicas ao rol das
áreas a que se refere o art. 4º da Lei nº 16.833, de 20/7/2007, que são de muita
importância para a Assembleia: a integração e o suporte administrativo aos gabinetes
parlamentares  e  o  apoio  ao  planejamento  orgânico-institucional  e  ao  processo
legislativo. Duas áreas caras e relevantes, pois uma refere-se à integração entre a
área administrativa e a área parlamentar, com o objetivo claro de que essa integração
resulte em melhor  desempenho da missão institucional  da Assembleia,  e a outra,
porque visa à melhora contínua da performance da Secretaria e ao aprimoramento da
qualidade das atividades do Poder Legislativo.

Já  as  revogações  previstas  no  art.  4º  inserem-se  no  projeto  em  curso  na
Assembleia relativo à consolidação de atos normativos internos, de modo a evitar
disposições esparsas. O § 3º do art. 61 da Resolução nº 3.800, de 30/11/1985, que se
pretende revogar, diz respeito à composição da Comissão Permanente de Licitação,
matéria que está sendo tratada integralmente em ato normativo elaborado pelo grupo
de trabalho criado por meio da Portaria DG nº 8, de 21 de fevereiro de 2013. O art. 34
da Resolução nº 5.086, de 31/8/90, dispõe sobre os requisitos necessários para a
substituição de servidor titular de cargo em comissão na Secretaria da Assembleia
Legislativa,  matéria  que,  por  sua  vez,  está  sendo  consolidada  em  ato  normativo
elaborado  pela  Gerência-Geral  de  Gestão  de  Processos  e  Normatização,  em
atendimento à demanda da Diretoria de Recursos Humanos.

Em  face  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  parlamentares  desta  Casa
Legislativa para a aprovação do projeto em epígrafe.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 7.525/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados na 1ª  Cia.
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Rotam do Batalhão Rotam, pela prisão de um jovem de 20 anos por porte de droga,
em Belo Horizonte, em 30/3/2014.

Nº 7.526/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam,
pela atuação na ocorrência, em 31/3/2014, em Belo Horizonte, na qual um homem foi
preso  e  foram  apreendidos  mais  de  10kg  de  drogas;  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  7.527/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Paulo Márcio de Faria e Silva por sua recondução à
reitoria da Universidade Federal de Alfenas e à Sra. Magali Benjamim de Araújo por
sua posse como vice-reitora. (- À Comissão de Educação.)

Nº  7.528/2014,  do  deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  à  Revista  Dystak's,  do  Município  de  Uberlândia,  pelo
importante trabalho na divulgação de notícias nesse município.  (-  À Comissão de
Transporte.)

Nº  7.529/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
TJMG pedido de providências para a criação de mais uma vaga de oficial de justiça
na Comarca de Nova Ponte. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  7.530/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Assistência Social de São João del-Rei pedido de providências para
que seja feito o ressarcimento das despesas do Sr. Alírio Antonio Alves referentes a
sua participação como delegado na III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 7.531/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do Estado e ao  presidente da  Cemig pedido  de  informações sobre o
plano de desligamento permanente de empregados dessa empresa que atingirem as
condições para aposentadoria em 2016. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 7.532/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, pela atuação na
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ocorrência, em 27/3/2014, que resultou na morte de um assaltante no Bairro Coração
Eucarístico, em Belo Horizonte. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.533/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
implantação de rede de drenagem pluvial com bueiros na Rua Padre Henrique Vaz,
em frente ao nº 187, e na Rua Um, em frente ao nº 8, ambas no Bairro Castanheira. (-
À Comissão de Transporte.)

Nº 7.534/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais  militares  que menciona,  do Batalhão Rotam e da
Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em
1º/4/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, celulares e uma
balança de precisão e na prisão de dois homens; e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.535/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados aos Srs. Furtado de Mendonça e Jaubert Carneiro Jaques e à Sra.
Denise Pinho da Costa Val, desembargadores da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça  do  Estado,  as  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião  Ordinária  da  referida
comissão  e  pedido  de  providências  para  desaforar  o  Processo  nº  0019747-
50.2012.8.13.0624,  tendo  em  vista  os  recorrentes  conflitos  agrários  em  terras
quilombolas nos Municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia.

Nº  7.536/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Sra. Luiza Helena de Bairros, ministra-chefe da Secretaria Especial
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ao Sr. Gercino José da Silva Filho,
ouvidor agrário nacional da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, e
ao Ministério  Público  Federal  pedido  de  providências  em relação aos recorrentes
conflitos  agrários  em  terras  quilombolas  nos  Municípios  de  São  João  da  Ponte,
Varzelândia e Verdelândia e as notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária dessa
comissão.

Nº  7.537/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da PMMG pedido de
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providências  para  a  reativação  imediata  do  posto  policial  situado  no  Km  93  da
Rodovia MG-10.

Nº  7.538/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Presidência  da  Cemig  pedido  de  providências  para  que  promova
urgentes estudos com vistas à ampliação de serviços de iluminação pública, extensão
de rede, substituição de iluminação e outros serviços no Distrito de Serra do Cipó e
nos municípios que compõem o Circuito Turístico da Serra do Cipó.

Nº  7.539/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a duplicação ou
a construção de nova ponte no acesso ao Distrito de Serra do Cipó, na MG-10.

Nº  7.540/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências para a instalação de uma delegacia especializada no atendimento aos
turistas no Distrito de Serra do Cipó.

Nº  7.541/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de
providências  para  a  conclusão  dos  serviços  de  duplicação,  drenagem  e  obras
complementares  do  trecho da  MG-10 situado no perímetro  urbano do  Distrito  de
Serra do Cipó.

Nº 7.542/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que
seja  implantado  um  centro  socioeducativo  para  internação  de  adolescentes  que
pratiquem  ato  infracional,  bem  como  para  que  sejam  implementadas  medidas
socioeducativas em meio aberto, com vistas a atender o Município de Itamarandiba e
região.

Nº 7.543/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja  encaminhado  às  Secretarias  de  Saúde  e  de  Defesa  Social  pedido  de
providências para que sejam implementadas as ações do Programa Aliança pela Vida
no Município de Itamarandiba e região, especialmente no que se refere à aprovação
do  credenciamento  da  Associação  Amar  e  Renascer,  de  Itamarandiba,  e  aos
benefícios do Cartão Aliança pela Vida.
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Nº 7.544/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que seja
implementado o acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do
Estado, nos termos da Lei  nº 16.683, de 2007, que autoriza o Poder Executivo a
desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino
do Estado.

Nº  7.545/2014,  das  Comissões  de  Educação  e  de  Direitos  Humanos,  em  que
solicitam  sejam  encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de
providências com vistas a que seja verificado o motivo da morosidade dos processos
de improbidade administrativa contra o prefeito municipal de Felixlândia e as notas
taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta dessas comissões.

Nº  7.546/2014,  das  Comissões  de  Educação  e  de  Direitos  Humanos,  em  que
solicitam  sejam  encaminhados  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  ao  Tribunal  de
Contas pedido de providências para a apuração das denúncias feitas na 1ª Reunião
Conjunta  dessas  comissões  e  as  notas  taquigráficas  dessa  reunião,  destinada  a
debater a situação dos trabalhadores da área de educação em Felixlândia.

Nº  7.547/2014,  das  Comissões  de  Educação  e  de  Direitos  Humanos,  em  que
solicitam sejam encaminhados  ao Ministério  da  Educação pedido  de  providências
para a apuração da regularidade da aplicação dos recursos do Fundeb em Felixlândia
e  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião  Conjunta  dessas  comissões,  destinada a
debater a situação dos trabalhadores da área de educação nesse município.

Nº  7.548/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  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  7.549/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  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  7.550/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  agilização  do  projeto  de
construção do Hospital Regional de Nanuque.



231
____________________________________________________________________________

Nº  7.551/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  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 7.552/2014, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à Anvisa
e  ao  Ministério  da  Saúde  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  7.553/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Ouvidoria  de  Educação  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  5ª
Reunião Extraordinária dessa comissão que contém a fala da Sra. Cynthia Pinheiro
Chagas e pedido de providências para a apuração das denúncias por ela formuladas.

Nº  7.554/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Fhemig  e  à  Casa  de  Saúde  São  Francisco  de  Assis  pedido  de
providências para a regularização da distribuição de medicamentos e alimentos aos
pacientes  internos  dessa  casa  remanescentes  de  colônia  de  pessoas  com
hanseníase.

Nº  7.555/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Saúde e à Fhemig pedido de
providências para o atendimento das reivindicações do Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hanseníase - Morhan -, de modo a que seja reformado o
Pavilhão 4 da Casa de Saúde São Francisco de Assis para que nele se instale a sede
do  Morhan  e  se  construa  o  Centro  de  Preservação da Memória  da  Colônia  São
Francisco de Assis.

Nº  7.556/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à direção da Fhemig e à direção da Casa de Saúde São Francisco de
Assis, em Bambuí, pedido de providências para que seja realizada a regularização
fundiária das famílias moradoras na comunidade local.

Nº  7.557/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar e ao Comando da Polícia Militar
em  Bambuí  pedido  de  providências  para  que seja  instalado um posto  policial  na
Comunidade São Francisco de Assis,  conforme reivindicação dos moradores e do
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Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase.
Nº  7.558/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG no Município de Bambuí pedido de providências para
que sejam solucionados os problemas de abastecimento de água dos moradores da
Casa de Saúde São Francisco de Assis.

Nº  7.559/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à direção dos Correios no Estado pedido de providências para que a
distribuição de correspondências aos moradores da Comunidade São Francisco de
Assis,  no Município de Bambuí,  seja realizada diretamente na residência de cada
morador.

Nº  7.560/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  e  à  Presidência  da  Fhemig  pedido  de
providências  para  que  sejam  atendidas  as  reivindicações  do  Movimento  de
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, relativas aos moradores da
Comunidade São Francisco de Assis, em Bambuí.

Nº  7.561/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Transportes,  à Diretoria  do DER-MG, à Diretoria  da
Fhemig e à Prefeitura Municipal de Bambuí pedido de providências para que sejam
viabilizadas parcerias e entendimentos a fim de recuperar as ruas internas e a rodovia
de acesso à Casa de Saúde São Francisco de Assis.

Nº 7.562/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, coordenador do
Centro  de  Apoio  Operacional  de  Conflitos  Agrários  do  Ministério  Público,  pela
iniciativa  de  não participar  de  audiências  na Vara  de  Conflitos  Agrários  de Minas
Gerais, haja vista que o Ministério Público tem arguido a suspeição do magistrado
titular dessa vara.

Nº  7.563/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  à  Corregedoria  do  Tribunal  de
Justiça do Estado pedido de providências para a abertura de procedimento disciplinar
contra o Sr. Isaías Caldeira Veloso, juiz de direito, e para seu afastamento das ações
que tratam de conflitos agrários nos Municípios de São João da Ponte, Varzelândia e
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Verdelândia acompanhado das notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária dessa
comissão.

Nº  7.564/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Delegacia  de  Polícia  de  Janaúba  e  à  Promotoria  de  Justiça  da
Comarca de São João da Ponte pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária dessa comissão, para apurar denúncia de que
o Sr. João Fábio Dias e sua família estariam sendo ameaçados de morte por Gustavo
Santos.

Do deputado Ulysses Gomes em que solicita a realização de ciclo de debates para
discussão do tema "Incubadoras  de  empresas  e  parques  tecnológicos  em  Minas
Gerais e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico do Estado”, por
solicitação da Rede Mineira de Inovação. (- À Mesa da Assembleia.)

Da deputada Liza Prado em que solicita alteração da Resolução nº 6.239, de 2005,
para criar, na estrutura do Procon Assembleia, o programa Minha Cidade Tem Procon.
(- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à presidência requerimentos da deputada Ana Maria
Resende  e  outros,  dos  deputados  Lafayette  de  Andrada e  Sargento  Rodrigues  e
outros e da Comissão de Direitos Humanos.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  do

Trabalho, de Cultura, de Fiscalização Financeira, de Esporte, de Segurança Pública,
de Transporte, de Minas e Energia, de Saúde e de Participação Popular.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Adelmo Carneiro Leão.
O deputado Adelmo Carneiro Leão* - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembleia, Dra. Andréa Abritta,  defensora
pública, demais colegas. Estamos juntos na luta para valorizar e colocar na devida
altura, no devido patamar de dignidade e responsabilidade os defensores públicos do
Estado de Minas Gerais. Contem conosco. Aliás, queremos que vocês recebam o que
está sendo prometido não no futuro, mas desde já. Espero que esta Assembleia vote
de acordo com a emenda que o deputado Sávio Souza Cruz está propondo para o
projeto que está na pauta.
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Quero tratar  inicialmente de um assunto relevante.  O momento é portentoso na
nossa  vida.  A  Assembleia  de  Minas  está  cumprindo  o  seu  papel,  discutindo,
debatendo e refletindo sobre os 50 anos do golpe militar sofrido pelo Brasil, que tanto
infelicitou este país.

Mas temos de trabalhar no intuito de trazer à memória atual o que significou aquele
tempo e quais as repercussões no tempo em que estamos vivendo. Certamente a
ditadura não acabou, não extinguiu totalmente. Ainda existem marcas profundas, às
vezes até por parte de alguns, aliás, ocupando espaços de Estado com o dever de
servir  ao  interesse  público.  O  Estado  Democrático  de  Direito,  de  justiça  e  esta
República  ainda  se  comportam  de  acordo  com  a  orientação  dos  tempos  mais
obscuros da nossa vida.

Aliás, ao me apresentar como um parlamentar, um profissional da educação e da
saúde, trago na minha história e na minha vida o meu tempo de menino lá da roça,
nascido à luz da lamparina, mas com o meu tempo de juventude inteiramente vivido
no tempo da escuridão que nunca mais quero ver existir  em nosso país. Ditadura,
nunca mais. E, para que possamos superar esses desafios, vencermos, curarmos as
feridas e os traumas da ditadura, fazermos com que as suas vítimas, as pessoas que
lutaram por liberdade, por justiça e sofreram as consequências da luta, dos sonhos,
não  morram  nunca,  elas  continuarão  vivendo  em  nossas  mentes,  em  nossos
corações e, fundamentalmente, em nossas ações.

Meu tempo de juventude, apesar de ter sido tempo da escuridão, me traz também
lembranças extraordinárias. Trago dentro do meu coração a figura de um jovem como
eu, apenas um ano mais velho. Nós, lá no Colégio Doutor José Ferreira, uma escola
da  comunidade  cenecista,  estávamos  representando  toda  a  turma,  no  chamado
Grêmio Estudantil Machado de Assis. Num pequeno jornal, chamado Opção, estavam
as  nossas  manifestações  de  inquietude  e  de  inconformismo  com  a  ditadura,  as
denúncias,  apesar  da  propaganda.  Hoje  ainda muitos  estados  e  muitos  governos
fazem  propaganda  além  do  que  expressa  a  realidade  do  seu  tempo,  mas  a
propaganda enganosa também daquele tempo era de que estava tudo bem, de que,
apesar  de eles  terem esmagado a democracia,  estavam lá em defesa do Estado
Democrático.



235
____________________________________________________________________________

Fizemos um pequeno jornal, deputado Rogério Correia, chamado Opção. Pelo seu
conteúdo, não só foi proibido de ser distribuído e de ser reproduzido, mas também o
motivo  da  extinção  na  época,  meu  caro  deputado  Sebastião  Costa,  do  Grêmio
Estudantil  Machado  de  Assis  do  Colégio  Doutor  José  Ferreira  -  eu  era  o  vice-
presidente, e aquele jovem o presidente -, onde estavam o meu coração e as minhas
lutas. Vocês verão que também esse é o motivo de estar continuando esta luta que
não  tem  fim,  a  luta  pela  liberdade,  pela  democracia,  pelo  respeito  aos  direitos
humanos. Estava lá na presidência uma pessoa que não pode ser esquecida pela
dimensão dos seus sonhos e de suas lutas, esmagado em 1974, em Pernambuco,
sob o discurso dos ditadores dizendo que ele fora morto. Refiro-me ao meu amigo e
companheiro  Gildo  Macedo Lacerda.  Ele  foi  morto  porque  estava  diante  de  uma
disputa armada. Só que a arma que o Gildo carregava em seu peito era a palavra,
muito mais poderosa, muito mais penetrante e muito mais duradoura do que os fuzis
que o abateram e o silenciaram naquele momento.

Por isso estou aqui para dizer que a luta continua e a liberdade ainda está apenas
uma luz distante, que haverá de crescer e despertar tão intensa quanto o sol do meio-
dia, para fazer com que nosso país seja verdadeiramente um país democrático, um
país  de  justiça,  um  país  em  que  as  entidades  e  as  instituições  funcionem  para
defender, com todo o vigor, todos os direitos humanos, os direitos humanos de todos
em todas as circunstâncias. Por isso quero também saudar a Assembleia Legislativa
pelo que faz.

Tive oportunidade de ser dirigente e presidir a Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia, como também tive a honra de presidir a Comissão de Direitos Humanos
da Arquidiocese de Uberaba. Quero saudar a Assembleia Legislativa, de modo muito
especial seus membros e, mais ainda, nosso querido deputado Durval Ângelo pela
coragem,  pela  determinação  e  pela  intensidade  com  que  atua  nessa  comissão,
dignificando e honrando a Assembleia de Minas Gerais.

Nesse mesmo sentido,  estou  aqui  também para  dizer  que,  para  conquistarmos
verdadeiramente a democracia, que é conquista, fruto da luta cotidiana, fruto da luta
de nós todos, para que a gente possa avançar para iluminar este país, encharcá-lo de
valores da dignidade humana e dos direitos, é preciso mexer intensamente em todas
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as instituições, instituições públicas, instituições de modo geral da nossa sociedade.
Do  mesmo modo  que  a  Assembleia  tem  trabalhado  e  colocado  seu  espaço  à

disposição para reflexões tão importantes como a que estamos fazendo neste tempo,
lembranças e reflexões sobre os 50 anos da ditadura, quero chamar a atenção de
todos e convidar cada um, os servidores da Casa, as universidades, os deputados
presentes para que, nos próximos dias 10 e 11, estejamos presentes para tratar de
um  dos  pilares  fundamentais  do  Estado Democrático  construído  com a lógica  da
democracia, da igualdade de oportunidades para todos, da verdade e das verdades. A
discussão que vamos fazer é sobre a questão da democratização da mídia. Nos dias
10  e  11  vamos  debater  na  Assembleia  o  tema  “Comunicação,  regulação  e
democracia”.  Entendemos  que,  para  que  o  Brasil  se  consolide  e  se  transforme
efetivamente em Estado Democrático, é necessário aprofundarmos e acelerarmos as
mudanças, e é imprescindível democratizarmos a comunicação.

Vejo alguns setores, diante da possibilidade de mudanças, refletirem sobre como
combater  o oligopólio,  os  monopólios  e permitir  que a comunicação seja  feita  da
maneira mais ampla possível, do ponto de vista tecnológico e da oportunidade. de
participação e da atuação de cada sujeito nessa história, pois são uma ameaça ou
um contraponto ao Estado Democrático. Como se ser democrático fosse manter os
interesses  econômicos  ou  do  sistema de  dominação  concentrados  nas  mãos  de
poucas pessoas e de poucas instituições. Esse não é o poder que fortalece o Estado
Democrático,  aliás  é  o  que o  contrapõe,  seja  ele  concentrado  do  ponto  de  vista
econômico, financeiro, seja ele concentrado do ponto de vista das manifestações e
das ações midiáticas em qualquer medida.

Queremos fazer, por isso mesmo, com muita intensidade esse debate, para o qual
estamos convidando várias  personalidades nacionais  e  internacionais.  Para  vocês
terem ideia da importância, da dimensão, do significado do debate que vamos fazer,
convidamos para participar desse ciclo de debate Ornela Carboni, da Universidade
Nacional de Quilmes, na Argentina, que colaborou com a elaboração dos meios de
comunicação  daquele  país;  o  Prof.  Gustavo  Gindre,  jornalista,  mestre  em
comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; o Prof.
Carlos Alberto Afonso; o Prof. Sérgio Amadeu da Silveira, da Universidade Federal do
ABC; e vários outros.
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Queremos  que  professores,  parlamentares,  o  pessoal  da  comunicação  aqui  da
Casa, alunos de jornalismo de universidades, enfim, todos, pois a comunicação não é
propriedade  de determinado  grupo  apenas,  discutam esse tema,  a  fim  de que  a
comunicação seja verdadeira, ampla, o espaço da democracia e também o lugar para
que cada cidadão e cidadã deste País e deste estado possa participar desse debate.

Com muita alegria, faço parte desta Assembleia de Minas, que tem sido pioneira em
muitas  das  ações  constitutivas  do  estado  que  queremos  e  vamos  construir.  O
deputado Bonifácio Mourão está aqui presente e é testemunha de que colocamos na
pauta de discussão desta Casa e depois foi levada às assembleias de praticamente
todos  os  estados  brasileiros  uma  discussão  também  extremamente  importante,
relevante  e  séria,  profunda,  que  é  o  endividamento  público.  Tratamos  aqui  do
endividamento  do  Estado  em  relação  à  União,  mas  ele  é  uma  derivação.  O
endividamento público é uma questão que precisa ser aprofundada. Eu, com muitos
outros, mas diferentemente de muitos outros também, estou na trincheira daqueles
que  entendem  que  esse  endividamento  não  pode  recair  sobre  o  conjunto  da
sociedade,  levando  em  consideração  que  parte  dele  não  foi  fruto  de  recursos
tomados para investir e atender ao interesse público, mas resultado da corrupção, da
malversação dos recursos públicos, do desperdício, da falta de gestão séria. Por isso
mesmo  faço  parte  daqueles  que  defendem,  meu  caro  deputado  Doutor  Wilson
Batista, a auditoria da dívida pública, pois só dessa forma é que a população pode
conhecer,  e é só através do conhecimento que podemos tomar  as  medidas mais
necessárias, mais importantes, mais radicais relativamente à construção do Estado
Democrático de Direito e de justiça.

Está terminando meu tempo, por isso não vou tratar disso agora, mas, como bloco,
como membro do PT, vamos tratar, com toda a serenidade, com responsabilidade e
com todo o compromisso necessário, da questão dos mais de 90 mil servidores do
Estado, hoje vitimados pela Lei nº 100, em virtude do modo como foi constituída, e do
que está deixando de legado neste momento da nossa história.

Muito obrigado. Um abraço em todos vocês. Conto com a presença de todos nos
dias 10 e 11 para discutirmos a democratização da mídia.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente - Com a palavra, a deputada Maria Tereza Lara.
A deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Deputado  Hely  Tarqüínio,  que  preside  esta

reunião,  deputadas  e  deputados,  todos  os  que  nos  veem  pela  TV  Assembleia,
inicialmente gostaria de dar algumas informações.

O Bloco Minas sem Censura recebeu aqui  hoje,  nesta Casa,  os  vereadores de
Betim Eutair e Antônio Carlos Daniel, do PT; o Joaquim, presidente do PT; o Márcio,
secretário de comunicação, trazendo-nos uma denúncia grave na Secretaria de Ação
Social da prefeitura. O bloco recebeu e vai tomar conhecimento da causa, com mais
profundidade, mas eu disse lá, no momento, com a imprensa presente, que cabe ao
Parlamento,  a  nós  exatamente,  a  apuração.  O  que  queremos  é  que  não  haja
impunidade de forma alguma e que haja verdadeiramente a apuração de todos os
fatos, principalmente o que saiu na imprensa. Houve denúncia estampada em todos
os jornais locais. Então, quero deixar registrado isso aqui.

Também quero registrar que Betim, cidade onde moro há mais de 40 anos e fui
vereadora, está passando por um momento muito difícil de segurança. No dia 17 de
março,  participei  na  câmara  municipal  de  uma  audiência  pública  presidida  pelo
vereador Eutair. Na audiência foi discutida a questão da segurança em Betim. Esse é
um problema grave no Estado inteiro. É um problema nacional e até mundial, mas há
casos específicos de maior gravidade. Os homicídios chegaram a 30%. O problema
dos adolescentes não foi resolvido até hoje. Os defensores estão aqui na Assembleia
e quero parabenizá-los. Eles estão aqui defendendo seus direitos. Da nossa cidade,
estão aqui o defensor e toda a sua equipe. A defensoria de Betim tem tido um papel
muito  importante.  Ela tem o papel  de  acompanhar  toda essa situação.  Como me
informou a defensoria, mães estão pedindo pelo amor de Deus para que seus filhos
sejam internados em centros de internação, para não serem mortos.

Deputado, há bastante tempo não temos nenhuma salinha para a Polícia Militar
levar  o adolescente infrator,  que cometeu uma infração grave e às  vezes até um
homicídio. Esse adolescente tem de ficar sentado na delegacia, pois não tem para
onde ir. Assim também acontece com o centro de internação. Tenho de ser justa. Na
época do Dr. Pedro e da Dra. Camila, houve várias tentativas de se construir um
centro de internação em Betim. Na época da prefeita Maria do Carmo, houve várias
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iniciativas em parceria com a Secretaria de Defesa Social para resolver o problema.
Mas algumas lideranças políticas movimentaram o povo de cada região onde iriam
construir  o  centro  de  internação  -  o  deputado  João  Leite,  como  presidente  da
Comissão de Segurança, acompanhou de perto - para impedir que isso fosse feito.
Agora a sociedade de Betim está pagando um alto preço. Além de tudo, vemos que o
governo municipal da cidade - o prefeito Carlaile e sua equipe, preciso dizer isso de
público - não continuou os projetos sociais do governo anterior da prefeita Maria do
Carmo. Com isso, agravou-se o problema.

Quando tínhamos 12 mil alunos em tempo integral nas escolas, ficamos um ano
sem  nenhum...  Depois  foram  somente  em  torno  de  2  mil,  e,  pelas  minhas
informações, já não há nem 2 mil. Isso era prevenção.

Eu era membro da Comissão de Segurança e ia todos os meses ao Gabinete de
Gestão Integrada Municipal - GGIM -, que era presidido pela prefeita. Ele é modelo, o
órgão indicado pelo Ministério da Justiça. Em muitos lugares e em Betim funcionou
muito  bem.  As  Polícias  Civil,  Militar,  Rodoviárias  Estadual  e  Federal,  os
representantes  da  Secretaria  de  Defesa  Social,  a  OAB,  entre  outras  várias
secretarias,  estavam  todos  os  meses  discutindo  a  questão.  Com  essa  audiência
pública na Câmara Municipal de Betim, presidida pelo vereador Eutair Santos...

Hoje  recomeçou  o  GGIM.  Deputado  Pinduca,  dei  meu  nome  a  uma comissão
constituída  na  câmara  municipal  para  participar  efetivamente  do  processo,
representando o  Legislativo.  Aliás,  estiveram presentes  na  reunião  do  GGIM que
aconteceu hoje de manhã... Não pude participar pois estava nesta Casa. Pelo que me
informaram, foi a  primeira reunião do GGIM, em Betim,  em que o prefeito  esteve
presente.

Portanto, quero fazer publicamente essa solicitação ao secretário de Defesa Social,
Dr.  Rômulo  Ferraz,  com  quem  a  bancada  de  Betim  e  o  deputado  João  Leite,
representando a Comissão de Segurança Pública, já conversaram. Aliás, assinaram o
requerimento para a realização dessa visita todos os parlamentares de Betim, como
os deputados Ivair Nogueira, Rômulo Veneroso e Pinduca Ferreira. Estivemos com o
secretário para dar-lhe conhecimento dessa grave situação,  mas, infelizmente, até
hoje não vimos nenhuma ação, a não ser a força-tarefa que foi feita ao fim do ano,
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por causa do Natal. Mas, repito, quero fazer publicamente ao secretário o apelo de
que  olhe  para  Betim  com  prioridade.  Betim  não  tem  de  ser  uma  ilha,  mas,  se
cuidarmos  dessa  cidade,  estaremos  contribuindo  para  o  Estado  e  a  região
metropolitana da qual ela faz parte.

Betim é uma cidade grande, e a situação é muito grave. Então, peço o apoio dos
parlamentares que têm base eleitoral em Betim e acompanham aquela cidade para
que façamos uma força-tarefa para mudar esse quadro. O índice de homicídios ali é
altíssimo. O povo está com medo de ir para a rua. O juiz não tem para onde mandar
os adolescentes, mas muitos deles têm até mesmo o direito à internação, que não se
faz apenas para que não haja impunidade, mas às vezes para preservar a vida deles
ou para que possam mudar de vida. A situação está desse jeito.

Então, fazemos esse apelo de público e vamos apresentar requerimento também
na Comissão de Segurança Pública para que o governador, que, a partir de sexta-
feira,  será o Alberto Pinto Coelho,  ex-presidente desta Casa, tenha essa situação
como uma prioridade.  Em casos de roubo,  o objeto  ou o  bem material  pode ser
devolvido ou reconstituído, mas, em casos de homicídio, o que está em jogo é a vida,
que é irreversível. Então, faço esse apelo, esperando que o próximo governador, que
já esteve nesta Casa e é um homem de diálogo, olhe para Betim com a atenção e a
prioridade que a cidade merece. É claro que ele precisa olhar para todo o Estado,
mas essa questão tem de ser uma prioridade. Como ele é da base do governo do
Estado,  que  o  Estado  faça  uma  interlocução  para  mudar  essa  situação,  que  já
ninguém suporta: o povo não pode sair para as ruas à noite, os pais não têm com
quem deixar as crianças... Aliás, fiquei sabendo que, durante a Copa, várias escolas
infantis  vão  interromper  os  trabalhos.  Como os  pais  vão  trabalhar?  Essa  é  uma
questão que tem de ser debatida também nesta Casa: como os pais vão trabalhar
durante a Copa, se os filhos não terão creche onde ficar?

Antes de conceder aparte aos deputados Rogério Correia e Almir Paraca, quero
dizer que ontem fizemos uma reunião do Bloco Minas sem Censura para discutir,
entre  outras  coisas,  a  Lei  nº  100,  lembrando  que  sou  professora  aposentada  -
trabalhei  por  25  anos  em  escola  pública.  Aproveito  para  parabenizar  o  deputado
Durval Ângelo, sua assessoria e todos os parlamentares que realizaram esse debate
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público brilhante para discutir uma situação que nunca mais queremos ver no Brasil.
Precisamos  rememorar  a  história  para  aprender  para  o  futuro.  Então,  quero
parabenizar o deputado Durval Ângelo e, na sua pessoa, todos os parlamentares e
demais  pessoas  que  contribuíram  para  organizar  esse  debate  para  relembrar  a
ditadura, para que ela nunca mais volte em nosso país.

Então, deputado Almir Paraca, quanto à Lei nº 100, de fato, temos de ser solidários
a esses professores, porque essa situação não foi criada por eles. Esse projeto veio
para a Assembleia na época em que eu não estava, mas a nossa bancada estava
presente. O governador enviou o projeto, que foi aprovado nesta Casa, só que, como
foi dito à época, não havia sustentação jurídica e agora se quer, de várias maneiras,
jogar a culpa no sindicado, no PT. Isso é um absurdo. A verdade tem de ser dita.
Quem criou essa situação? Por que se está nesta situação? Por que há professores
que ficaram contratados por 15 anos, 20 anos, sem concurso público ou não foram
aprovados? De forma alguma, em hipótese nenhuma parlamentares nem sindicatos
são responsáveis por isso; nem os professores, que não criaram tal situação. Então,
realmente, o governo do Estado precisa dar uma resposta a essa situação, a essa
instabilidade criada.

O deputado Almir Paraca (em aparte)* - Deputada Maria Tereza Lara, queremos
parabenizá-la pelo pronunciamento e pelo seu trabalho nesta Casa. A sua fala inicial,
deputada Maria Tereza Lara, remete-me para a minha querida Paracatu. O problema
de violência é seriíssimo,  o índice de homicídios está nas alturas na escalada da
violência  jamais  vista  não  só  no  Município  de  Paracatu,  mas  em  toda  a  região
Noroeste.

Eu gostaria de fazer um apelo especial à Secretaria de Defesa Social. Em torno de
um mês e meio, a Dra. Cássia Gontijo, secretária adjunta, esteve reunida conosco em
Paracatu e combinamos tomar uma série de medidas; porém, na semana passada,
uma  das  medidas  anunciadas  foi  a  primeira  Operação  Impacto,  em  que  todo  o
contingente das Polícias Civil e Militar vai para a rua fazer uma ação conjunta, na
tentativa  de  executar  uma série  de  mandados  já  expedidos  pela  Justiça.  Mas  a
suspeita que paira, deputada Maria Tereza Lara, é exatamente de que setores da
Polícia  Civil  mancomunados  com bandidos estão  avisando da Operação Impacto,
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para  que  eles  se  previnam  e  saiam  do  município,  escondam-se.  Certo  é  que  a
Corregedoria da Polícia Civil, segundo a secretária Cássia Gontijo, já estaria atuando
em  Paracatu  após  essa reunião  ocorrida  no  mês  passado,  e  nós  precisamos  da
atuação decidida da Corregedoria da Polícia Civil, porque as acusações que pesam
sobre  a  atuação  de  membros  da  Polícia  Civil,  principalmente  investigadores,
detetives, é muito pesada. Então estamos vigilantes.

Era o que queria apresentar, que estamos vigilantes, em especial junto ao prefeito
municipal, a alguns vereadores que acompanham de perto e ao Conselho Municipal
de  Segurança  Pública,  esperando  a  atuação da  Corregedoria  da  Polícia  Civil  de
Minas Gerais.

A  deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Deputado  Almir  Paraca,  quero  também
cumprimentá-lo  por  ser  atuante  representante  de  Minas,  sobretudo  da  cidade  de
Paracatu e entorno.

De fato, tenho dito que as nossas polícias realmente merecem todo o respeito. Há
pessoas que têm dado a vida, mas a exceção tem de ser tratada com muito rigor,
porque uma exceção pode fazer um estrago muito grande. A pessoa está recebendo
recursos públicos,  nossos recursos,  para  defender  a sociedade;  daí,  vira  bandido
duas vezes. A corrupção nos órgãos de segurança não pode ser tolerada, de forma
alguma. E temos de separar o joio do trigo. Na Polícia Militar, aqueles que realmente
são  policiais  que  honram  o  nome  da  Polícia  Militar  têm  de  ser  valorizados  e
respeitados, mas as exceções têm de ser tratadas com o rigor da lei. Não podemos
permitir tal fato, porque o estrago é muito grande.

Gostaria de dizer, deputado Inácio Franco, que também tem interlocução em Betim,
tem propriedade lá,  que contamos com os parlamentares não só que residem em
Betim, mas também com os que têm interlocução na região, para nos ajudar.

Mais uma vez, deputado Almir Paraca, quero dizer que temos de somar esforços
para  mudar  esse  quadro  em  Minas  Gerais,  porque  já  não  é  possível  aceitar  a
situação que estamos vivendo, de insegurança, de violência.

Temos  de somar  esforços,  e  a  Casa  tem  de pontuar  realmente  esse debate  e
reivindicar que o próximo governo priorize a segurança pública. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente - Com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite.
O deputado Tadeu Martins Leite* - Boa tarde, presidente deputado Hely Tarqüínio;

boa tarde a todos os parlamentares aqui  presentes;  caros telespectadores da TV
Assembleia.  Cumprimento também todos  as  defensoras e  os  defensores públicos
presentes neste Plenário.  Parabéns pelo trabalho que fazem no Estado de Minas
Gerais.  Sabemos das dificuldades enfrentadas hoje em todo o Estado,  e falo por
parte da minha região do Norte de Minas. Sabemos das necessidades reais que a
população de lá e de toda Minas Gerais tem e do belo trabalho que a Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais faz hoje. Por isso parabenizo e saúdo todos que
estão aqui neste momento.

Caro presidente,  quero de fato  abordar  dois  assuntos que estão  tirando o  meu
sono, digamos assim, referentes à região do Norte de Minas. O primeiro deles se
refere a uma audiência pública que será realizada na cidade de Montes Claros. Na
próxima segunda-feira, dia 7, haverá uma audiência pública da Comissão de Cultura
desta Casa, para discutirmos o estado, as dificuldades e as necessidades por que
está  passando  o  Conservatório  Estadual  de  Música  Lorenzo  Fernândez  naquela
cidade.  Conseguimos aprovar  esse requerimento na Comissão de Cultura,  com a
tranquilidade e a agilidade necessárias  por  parte do presidente,  deputado Elismar
Prado.

Esse caso,  que eu já  trouxe a  este  Plenário  por  duas ou três  vezes,  chama a
atenção de toda Minas Gerais e de todo o Brasil, por um simples motivo: estamos
falando aqui de um conservatório estadual que hoje, caro amigo Hélio, é o maior e o
mais importante de toda a América Latina. Atende a mais de 4.300 alunos, seja em
Montes Claros, seja na cidade de Bocaiúva. Hoje, infelizmente, o estado em que as
instalações daquele conservatório na sede de Montes Claros se encontra é algo de
dar pena - um bloco todo interditado por algum tempo, com o risco, caro deputado
Elismar Prado, de o teto cair na cabeça dos alunos. Mais de 60% dos funcionários
daquele  conservatório  foram  mandados  embora  pelo  governo  do  Estado,  caro
deputado Paulo Guedes.  E recentemente -  o que nos traz uma estranheza muito
grande - a ex-diretora Iraceníria, diretora até então, pessoa que conheço de perto, sei
do seu trabalho e do amor que tem para com aquele conservatório, foi exonerada do
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cargo por um único motivo até onde sei: porque ela não quis ficar contra os alunos,
contra os professores, contra os funcionários em uma das manifestações que fizeram
em Montes Claros. Foram para as ruas cobrar melhorias para aquele conservatório.
Eu, que tenho 27 anos de idade, sou ligado a essa classe da arte, fiz muito tempo
aula de música, de canto. Sabemos da importância, hoje, para os jovens de Minas
Gerais,  principalmente  para  os  jovens  carentes,  de  um  conservatório  daquela
magnitude para uma região tão pobre, como é o Norte de Minas, o Jequitinhonha.

Felizmente,  no  dia  7  teremos  essa  audiência  pública,  e  espero  que estejam  lá
pessoas que possam nos dar as respostas necessárias: primeiro, do que farão para
solucionar o problema da estrutura daquele prédio; segundo, do motivo real, não o
motivo político, de terem de fato exonerado a ex-diretora Iraceníria.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, deputado Tadeu Martins Leite.
Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento.  Realmente  é uma luta muito justa.  Fiz
questão de aprovar rapidamente o requerimento de V. Exa. na comissão da qual sou
presidente. Conheço a realidade dos conservatórios de Minas Gerais. Na verdade,
são  12  conservatórios  que  vivem  precariamente.  Já  fizemos  várias  mobilizações.
Lembro-me até do conservatório estadual de Uberlândia, que já correu o risco de ser
fechado por várias vezes. Se não fosse a nossa mobilização e a da comunidade,
infelizmente já teríamos o fim desses conservatórios. Realmente é lamentável, porque
é  investimento  em  cultura,  na  formação  dos  nossos  jovens  e  das  pessoas  que
procuram o acesso à arte e à cultura. Espero que o Estado - o governo - dê uma
resposta rápida.

Não podemos admitir tipo algum de perseguição aos servidores. Temos de respeitar
os  alunos,  os  estudantes  que  estão  reivindicando  melhores  condições  para  o
funcionamento do conservatório. Então, juntamente com V. Exa., o deputado Paulo
Guedes e o vereador Fábio Neves, que é um lutador, faremos todo o enfrentamento
para  defender  ali  aquela  instituição,  que  é  muito  importante  para  Montes  Claros,
assim como para todos os que procuram o conservatório, a fim de ter aula de arte e
música, que é fundamental para a formação dos nossos estudantes.

Quero aproveitar, deputado Tadeu, para dar um recado rapidamente. Na segunda-
feira  estive  também  numa  manifestação  de  estudantes  de  Ituiutaba.  Várias
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mobilizações  já  foram  feitas  pelos  estudantes  da  fundação  educacional,  uma
daquelas seis unidades que estão no processo de estadualização para incorporação
pela Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg. Os estudantes da unidade de
Ituiutaba  esperavam  ser  incluídos  nos  decretos  assinados  pelo  governador  já  de
dezembro.  Essa  era  a  previsão,  mas  não  foram  incluídos.  Depois  foi  feita  nova
promessa para que fossem incluídos em março, mas isso não aconteceu. Amanhã
finalmente, depois de muita pressão, o governador assinará o decreto incorporando a
unidade de Ituiutaba à Uemg. O prejuízo dos alunos é muito grande. Espero que não
sejam enrolados e que não transfiram esse processo para o meio ou final do ano.
Eles  querem  que essa incorporação ocorra  imediatamente,  ou  seja,  já,  porque  o
Estado de Minas precisa investir também no ensino superior  público gratuito e de
qualidade.  Os alunos  estão há  mais  de  20  anos nessa luta,  no processo para  a
estadualização  dessas  unidades  e  incorporação  à  Uemg.  Ituiutaba  é  uma  delas.
Divinópolis  e  Passos  esperam  ainda  também por  esse processo.  Desejamos  que
ocorra da melhor maneira possível.

Quero parabenizar todos os alunos, toda aquela comunidade, os professores da
unidade de Ituiutaba, de Divinópolis e Passos e todas as outras unidades e apoiá-los
para  que  sejam  respeitados,  assim  como  tenham  garantida  a  gratuidade
imediatamente, porque a previsão que tinham é de que efetivamente esse processo
já se daria no início de 2014. Isso não ocorreu, o que é lamentável.

Portanto acompanharemos amanhã a assinatura do decreto.  Esperamos que se
faça  justiça  ali  com  todos  aqueles  alunos,  os  estudantes  da  unidade  de  ensino
superior da Ifet de Ituiutaba.

Parabéns,  deputado  Tadeu  Leite.  Acompanharemos  essa  luta  em  defesa  do
conservatório de Montes Claros, que, sem dúvida, terá todo o nosso apoio. Obrigado.

O deputado Paulo  Guedes  (em aparte)*  -  Primeiramente,  deputado Tadeuzinho,
quero parabenizá-lo pela iniciativa e agradecer-lhe, assim como ao deputado Elismar
Prado,  a  presteza  de  imediatamente,  como  presidente  da  Comissão  de  Cultura,
marcar essa audiência em Montes Claros. Estive também pessoalmente na escola,
Tadeuzinho, e vi de perto a questão não só do auditório, mas também de algumas
salas que estão interditadas. Recebi o relatório da diretora e de todos os servidores
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que me receberam lá, inclusive vários alunos, falando da realidade das pessoas que
foram demitidas. Hoje o problema é muito grave não só no Conservatório Estadual de
Música Lorenzo Fernandes.

A educação em Minas Gerais e no Norte de Minas tem uma série de problemas.
Não sei se o Estado já solucionou o problema, mas, até poucos dias, a maior escola
estadual de Montes Claros, a escola normal, estava sem merenda.

Portanto, são muitos os problemas. Baixou-se uma espécie de ditadura dentro da
educação, segundo a qual os diretores, democraticamente eleitos, hoje não podem se
manifestar.

Isso já virou rotina. Foram demitidos diretores da escola de Manga, a diretora de
Urucuia e agora a da Escola Lorenzo Fernandes. Onde está o processo democrático
da eleição direta?

Uma pergunta  ao  governador  Anastasia:  para  que  se  criou  eleição direta  se  o
governo  não  respeita  a  decisão  dos  alunos,  dos  funcionários  da  escola  e  dos
professores que elegeram democraticamente sua diretoria? Nem a ditadura militar
ousou tanto. Tenho requerimento aprovado na Comissão de Educação, até cobrei do
presidente Duarte Bechir que fosse conjunta, mas me parece que não houve boa-
vontade. Mas vamos lá apoiá-lo nessa iniciativa que V. Exa. teve de levar a discussão
à Comissão de Cultura, o que é muito importante. O deputado Elismar, presidente,
está atendendo a esse requerimento. Vamos falar também sobre isso, apoiando sua
iniciativa, na próxima segunda-feira, e convocar toda a sociedade de Montes Claros
para participar. Não podemos ficar calados diante de absurdo tão grande como esse,
uma demissão sumária, irresponsável e sem nenhuma justificação.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Quero agradecer ao deputado Paulo Guedes e
dizer que precisamos, sim, de todos envolvidos, de todas as pessoas. Costumo dizer
que  essa  é  uma  discussão,  e  tem  de  ser,  apartidária.  Temos  de  ver  esse
conservatório não como uma corrente política de A, B, C ou D.

Cara deputada Liza, temos de levar essa discussão e resolver os problemas, até
porque o conservatório, além de atender a mais de 4.500 jovens - que têm, de fato,
de ser incluídos cada vez mais na educação, na agricultura e no lazer para que não
venham a mexer,  por exemplo, com drogas,  que hoje é outro problema do nosso
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Estado -,  é um patrimônio não apenas de Montes Claros, mas também de Minas
Gerais e do Brasil. Ele existe há mais de 53 anos e faz um belo trabalho. Gostaria de
convidar todos os que estão nos ouvindo, que têm interesse direto ou indireto nessa
discussão, para a reunião na próxima segunda-feira, a partir das 2 horas da tarde, na
Câmara Municipal de Montes Claros, quando estaremos com a Comissão de Cultura
e certamente com outros deputados fazendo esse apelo ao governo do Estado para
resolver o problema urgente do conservatório.

A  deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Quero  agradecer-lhe,  Tadeuzinho,  e
cumprimentá-lo pelo seu trabalho. A cultura não pode ser perfumaria. Boa sorte nessa
luta. Tenho a certeza de que deve ter ocorrido algum engano. Certamente, com a sua
luta e o trabalho desta Casa, podemos avançar na questão cultural.

Quero também aproveitar, deputado Tadeu, para lembrar que hoje é o Dia Mundial
de Conscientização do Autismo. Gostaria de cumprimentar a prefeitura de Contagem
através da sua secretaria específica, que realizou hoje um trabalho muito bonito. Não
pude  estar  lá  porque  o  evento  está  sendo  realizado  neste  momento.  Estive  com
Leonardo Mattos na câmara municipal,  hoje pela manhã,  discutindo a questão do
autismo e torcendo para que as políticas públicas sejam realmente implementadas
em nosso Estado, e que sirvamos de exemplo. Solicitamos respeito às pessoas com
deficiência. Hoje é um dia muito importante de conscientização. A nossa Assembleia
estará  hoje  no  obelisco  da  Praça  Sete,  que  estará  iluminada  de  azul.  Há  maior
incidência do autismo nos meninos, por isso a cor azul. Portanto, hoje estamos com o
símbolo  do  Dia  Mundial  de  Conscientização  do  Autismo,  para  aprendermos  um
pouco, melhorar e implementar nossas políticas públicas. Parabéns pelo seu trabalho.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, deputada Liza. Finalizando, gostaria
de dizer,  Sr.  Presidente,  que, em outra oportunidade, vou me debruçar um pouco
mais sobre esse assunto.

Há outro assunto que gostaria de tratar em rápidas palavras. Trata-se de um tema
que está tirando o sono dos norte-mineiros. Vou falar como alguém que faz parte de
um partido que apoia a base do governo federal, mas não podemos concordar com
tudo que acontece, por exemplo, a situação precária e caótica da BR-251, no Norte
de Minas, algo que desrespeita a população. Todas as semanas, caros deputados,
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deputado Lafayette e outros mais que vejo aqui agora, estão morrendo mineiros e
mineiras, brasileiros que passam pela BR-251.

Na semana retrasada mesmo, quando subia a BR-251, pois transito muito por ali, vi
um acidente com duas carretas, que causou a morte de duas pessoas. Além disso,
contaminou rios próximos à região.

Virei a esta tribuna com mais calma para discutir esse assunto, mas temos de ter
responsabilidade com as nossas estradas, principalmente com a estrada que liga o
Sul da Bahia a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. Apenas neste ano, de janeiro até
hoje, naquela BR já morreram 12 pessoas e ocorreram mais de 71 acidentes, apenas
no trecho entre Montes Claros e Salinas. Lá faleceram 12 pessoas. Então temos, sim,
de voltar aqui para discutir esse assunto.

Queria convidar  todos os parlamentares estaduais  e federais  para fortalecermos
essa discussão e tentarmos evitar que pelo menos mineiros e mineiras continuem
morrendo naquela parte da BR.

Presidente, como meu tempo se esgotou, voltarei aqui com mais calma para discutir
essa tragédia que acontece na BR-251, no trecho entre Montes Claros e Salinas.
Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, pela ordem, o deputado

Lafayette de Andrada.
Questões de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Gastarei apenas 1 minuto, só para informar aos
interessados  da  Defensoria  Pública  que  já  está  sobre  a  Mesa  um  acordo  de
lideranças  para  se  esvaziar  a  pauta,  retirar  dela  todos  os  projetos  e,  assim,
permanecer apenas com as votações de requerimento de informação e o projeto da
Defensoria Pública. Em breve iniciaremos o processo de votação. Era só isso que
queria falar.

O deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, gostaria de ler rapidamente uma
nota que foi publicada hoje, no jornal  Estado de Minas,  pelo Conselho Federal de
Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina. (- Lê:) “Nota oficial. Esclarecimento
à sociedade. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais - CRMMG
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-, como órgão supervisor da ética médica no Estado de Minas Gerais, tem obrigação
de zelar pelo perfeito desempenho ético da medicina, em benefício dos pacientes,
impondo  a  todos  os  médicos  o  cumprimento  das  normas  éticas.  Ao  tomar
conhecimento de denúncias veiculadas na imprensa sobre fatos envolvendo médicos
da equipe de transplantes de órgãos da Santa Casa de Poços de Caldas, o CRMMG
apurou  e  julgou  os  fatos,  analisando  detalhadamente  as  provas  documentais
existentes,  não  verificando  nenhuma infração  ética  em  relação  aos  atendimentos
realizados pelos médicos denunciados. Essa decisão foi ratificada em grau recursal
pelo Conselho Federal de Medicina - CFM. À época dos fatos, a equipe médica da
cidade de Poços de Caldas estava autorizada pelo MG Transplantes a captar órgãos,
tendo  sido  obedecidos  os  procedimentos  para  confirmação  de  morte  encefálica,
segundo  os  critérios  da  legislação  vigente.  No  caso  dos  dois  pacientes  citados,
obrigatoriamente foram atendidos critérios legais. A Secretaria de Estado de Saúde
de Minas Gerais também apurou os fatos, não encontrando erros na condução dos
casos.  As  atribuições  legais  dos  conselhos  federal  e  regionais  são  distintas  e
independentes do Poder Judiciário. Aos conselhos cabe julgar os médicos dentro dos
preceitos do Código de Ética Médica, assim como ao Poder Judiciário cabe julgar o
cidadão pautado na Constituição Federal, no Código Civil e no Código Penal, dentro
dos princípios éticos e legais, isentos de conotações pessoais, políticas ou filosóficas.
Diante  do  exposto,  ficou  provado  pelos  julgamentos  do  CRMMG e  do  Conselho
Federal de Medicina que não houve, por parte dos médicos denunciados, nenhuma
ação  médica  no  sentido  de  abreviar  ou  ceifar  vidas  humanas.  Belo  Horizonte,
28/3/2014.  Conselheiro  Roberto  Luiz  d'Ávila,  presidente  do  CFM,  e  conselheiro
Itagiba  de  Castro  Filho,  presidente  do  CRMMG.”  Li  essa  nota  para  que  fique
registrada nos autos desta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Mosconi.
O  deputado  Carlos  Mosconi*  -  Sr.  Presidente,  deputadas  e  deputados,

telespectadores  da  TV Assembleia,  membros  da  Defensoria  Pública  que  aqui  se
encontram,  em  primeiro  lugar,  gostaria  de  cumprimentar  o  deputado  Gustavo
Valadares  pela  informação  importante  que  deu  a  esta  Casa  e  a  Minas  Gerais  a
respeito do julgamento dos Conselhos Regional e Federal de Medicina nos casos dos
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transplantes em Poços de Caldas. Os dois conselhos inocentaram de forma cabal e
clara os médicos envolvidos nos casos dos transplantes em Poços de Caldas, assim
como consideraram como absolutamente  legal  e totalmente  legítimo o  serviço  de
transplantes que existiu durante muitos anos nessa cidade e que fez 203 transplantes
de rins,  todos pelo SUS, tendo sido todos os rins  captados na cidade ali  mesmo
transplantados.  Portanto,  transplantes  realizados  em  pacientes  pobres  que
necessitavam desse procedimento médico para salvação das sua vida, e assim foi
feito.  Felizmente,  os Conselhos Regional e Federal  de Medicina fizeram justiça, e
pelo menos moralmente eles estão plenamente inocentados.

Naturalmente que respeitamos as decisões judiciais, ainda há recursos na Justiça,
mas espero que a justiça venha a ser feita. Tenho convicção de que o será, porque é
isso  que  merecem,  pois  são  pessoas  idôneas,  pessoas  de  bem  e  que  sempre
exerceram a profissão em Poços de Caldas com total correção. E com aceitação da
população, que os considera pessoas de bem, pessoas honradas. Por isso agradeço
ao deputado Gustavo Valadares ter tornado público esse fato que considero da maior
importância para Minas Gerais.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Primeiramente, quero parabenizar o
deputado Mosconi pela sua conduta sempre lúcida e muito ética nesta Casa, uma
referência para todos nós, deputados. Caro deputado Mosconi, essa nota publicada
hoje  pelos  Conselhos Regional  e  Federal  de Medicina  mostrando que eticamente
nenhum desvio aconteceu é muito pouco, comparado ao estrago que se tentou fazer
em relação à moral, à conduta e à reputação daqueles médicos. Temos notícias, por
contato com pessoas que conhecemos em Poços de Caldas, de que efetivamente o
que aconteceu foi da mais absoluta lisura e em favor da população simples. E alguns
setores, adversários obviamente, tentaram utilizar isso como pretexto para macular a
imagem de profissionais de altíssimo gabarito.

Portanto, deputado Mosconi,  em nome do PSDB quero dizer que ficamos todos
aliviados por essa nota publicada pelos Conselhos Regional e Federal de Medicina,
que  sem  dúvida  nenhuma irá  nortear  as  ações  judiciais  que  estão  acontecendo.
Tenho a máxima convicção - e tenho a certeza de que todos os deputados também -
de que quando V. Exa. assoma a essa tribuna para fazer um anúncio desses, saindo
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de V. Exa. essas palavras, significa que são pessoas de altíssimo gabarito e em quem
podemos confiar. Parabéns, deputado Mosconi, por sua conduta nesta Casa e pela
defesa  que  tem  feito  em  favor  da  medicina  e  da  saúde  de  Minas  e  do  Brasil.
Obrigado.

O deputado Carlos Mosconi* - Eu que agradeço, deputado Lafayette de Andrada,
suas palavras tão importantes. É bom Minas Gerais ouvir a opinião tão abalizada de
V. Exa.

O deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Estou aqui, deputado Carlos Mosconi, com
muito  prazer  e  até  por  dever.  Nós,  que  convivemos  com  V.  Exa.  nesta  Casa,
conhecemos  toda  a  sua  trajetória  médica  e  política.  V.  Exa.  é  um  profissional
devidamente formado pelas melhores universidades. Conhecemos a sua história e o
seu trabalho dedicado à medicina, ao paciente sobretudo. É lógico que um político,
um deputado federal como V. Exa., que, por quatro vezes, foi secretário de Estado no
Distrito Federal e aqui, em Minas, também serviu em vários setores do governo na
parte administrativa, jamais poderia pensar que alguém teria coragem de macular sua
imagem.  Esteja  certo  e  tranquilo,  porque toda esta  Casa,  todo o  povo  de Minas
Gerais e todo o povo do Distrito Federal que o conheceu de perto sabem que sua
história é muito maior que qualquer pedra atirada levianamente sobre a sua pessoa e
sobre a sua família. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso.

Poços  de  Caldas  conhece  sua  conduta.  Esteja  tranquilo.  Sabemos  que  o  ser
humano,  em  suas  imperfeições,  muitas  vezes  não  se  utiliza  da  ética  em  alguns
momentos.  Por  questão  emocional,  partidária  e  fundamentalista,  atira  pedras.  No
entanto isso não significa nada diante de sua grandeza. Estamos com V. Exa. Esteja
tranquilo perante os homens e perante Deus. V. Exa. está aqui exatamente por tudo
isso. Muito obrigado.

O deputado Carlos  Mosconi*  -  Agradeço demais  as  palavras do deputado Hely
Tarqüínio,  grande  parlamentar  e  grande  médico.  É  um  deputado  que  tem  muita
sensibilidade, que até hoje convive com seus pacientes, que o admiram muito. Suas
palavras são da maior importância para mim.

Antes de ouvir os deputados Tiago Ulisses e João Leite, gostaria de dizer que o fato
mais doloroso dessa história não foi propriamente os ataques que recebi. Os ataques
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foram muitos pesados e me machucaram sem dúvida alguma, mas o mais doloroso
foi  ver  médicos  abnegados,  da  melhor  qualidade,  sendo  tratados  de  uma forma
inaceitável e injusta. Naturalmente que a justiça será feita, pois existem recursos para
isso; todavia foi muito doloroso para todos nós ver médicos que só fizeram o bem,
que não fizeram mal a ninguém, serem presos. Pessoas com altíssimo conceito na
cidade acabaram sendo presas. Hoje estão livres, receberam habeas corpus e tudo o
mais, mas foi doloroso. É lamentável saber que esse tipo de coisa pode ocorrer, é
lamentável ver pessoas de bem, que só fizeram o bem, nada mais que o bem, serem
condenadas  dessa  maneira.  Agradeço  muito  o  aparte  de  V.  Exa.,  deputado  Hely
Tarqüínio.

O deputado Tiago Ulisses (em aparte)*  -  Sr.  Presidente e caro amigo deputado
Carlos Mosconi, V. Exa. é uma referência para todos nós desta Casa. O presidente,
deputado Dinis Pinheiro, em suas viagens, em nossas conversas, nas discussões, na
Mesa e nos Acordos de Líderes, sempre cita V. Exa. como referência não só nesta
Casa, como também na gestão da Mesa. Encabeçando mais recursos para a saúde,
o presidente Dinis Pinheiro fez um bem muito grande a Minas Gerais e ao nosso
Brasil.  Ele  sempre,  em  todos  os  pronunciamentos,  relata  seus  ensinamentos,
deputado Carlos Mosconi.

Tive  o  prazer,  ainda  na  adolescência,  de  conhecer  sua  família  na  cidade  de
Andradas.  Conheci  a  história  de  seu  pai,  deputado Alcides  Mosconi.  Sei  de  sua
convivência  com  o  mestre  dos  mestres,  o  presidente  Tancredo  Neves.  V.  Exa.
conviveu com minha família, com o colega, então deputado José Ulisses, com minha
mãe, deputada Maria Olívia, e conosco nesta Casa.

Os fatos só poderiam demonstrar aquilo que todos já sabiam, ou seja, sua honra,
sua honestidade e a sua correção, como ser humano, como pai  de família, como
parlamentar,  como secretário  de Saúde do Distrito  Federal,  como homem público,
como médico que honrou Minas Gerais, sua Andradas e Poços de Caldas. V. Exa.
honra muito mais esta Casa, ao emprestar seu conhecimento, a sua sabedoria e a
sua honradez a este Parlamento mineiro.

Eu o parabenizo pelo seu trabalho.  Receba esse reconhecimento não só deste
deputado, mas também de todos os demais colegas, pelo seu trabalho e pelos seus
ensinamentos.
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O deputado Carlos Mosconi* - Deputado Tiago Ulisses, fico muito agradecido por
suas palavras e pela lembrança da minha convivência, muito saudável, com seu pai,
deputado José Ulisses, de quem fui colega em Brasília por muito tempo. Realmente,
guardo  as  melhores  recordações  dos  trabalhos  que  fizemos  juntos  lá.  Agradeço
demais suas palavras, que são muito importantes para mim.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Deputado  Mosconi,  V.  Exa.  sabe  da
admiração que tenho por sua figura e por sua história, história do homem que lutou
para que tivéssemos a Emenda nº 29 e para que orçamentos fossem colocados na
saúde. Tenho grande admiração por V. Exa.

Quando  surgiram  rumores,  em  que  colocaram  seu  nome,  não  só  V.  Exa.  foi
atingido.  Todos nós que o  conhecemos sofremos  com isso.  V.  Exa.  não tombou,
porque tem uma história. É difícil, mas fico sempre pensando nos seus colegas. Se
seus colegas não tivessem a representação do deputado Mosconi nesta Assembleia,
teriam sofrido muito mais. V. Exa. não nos abandonou, esteve conosco todo o tempo
e acreditou nos colegas, mas as coisas estão muito erradas em nosso país.

Conversei  outro dia com um grande amigo meu,  Dr.  Figueiró.  Ele abandonou o
Brasil e foi embora por ter sofrido perseguição e por ter sido pedida a prisão dele.
Agora, neste país, todo o mundo entende de medicina e consegue julgar um médico
que estudou, que fez residência médica, que se preparou e que é um doutor. Alguns
querem julgar os médicos que fazem cirurgia.

Pessoas fazem julgamento dos médicos no Brasil. Temos talvez neste momento o
maior exemplo no Brasil. Imaginem, nosso Supremo julgou inconstitucional uma lei de
Minas Gerais, a Lei nº 100. Ao mesmo tempo, os que criticam a Lei nº 100 trazem
médicos de outro país, de Cuba, com o programa Mais Cubanos. Eles não têm o
Revalida.  Qualquer  médico  brasileiro  que  estudou  no  exterior  tem  de  fazer  o
Revalida. Eles não precisam, eles não fizeram residência médica.

Imagino que todos os médicos que estão aqui - Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta,
Wilson Batista e V. Exa. - fizeram residência médica. Os cubanos não precisam fazer
residência médica nem concurso público, e vêm criticar Lei nº 100. Está tudo errado
neste país. Vemos nossos médicos, como os médicos de Poços de Caldas, serem
perseguidos dessa maneira. Isso é uma indignidade. Ainda bem que V. Exa.  está
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firme nessa tribuna defendendo os médicos, junto dos nossos companheiros. É isso
que  V.  Exa.  deve  fazer  porque  está  tudo  trocado  no  nosso  país,  viu,  deputado
Mosconi?

O deputado Carlos Mosconi* - Deputado João Leite, agradeço demais as palavras
de V. Exa.,  mas, antes de passar a palavra ao deputado Sebastião Costa, quero
levantar  uma questão, que se refere à vulnerabilidade de algumas especialidades
médicas. V. Exa. citou o Dr. Figueiró, que era o maior transplantador de Minas Gerais.
Ele teve de sair do Brasil porque foi de tal maneira perseguido que não conseguiu
mais exercer a profissão.

Esse caso de transplantes é absolutamente vulnerável. Uma pessoa que não tem
conhecimento do problema pode interpretar isso desta ou daquela maneira. Muitas
vezes, é bastante subjetivo. Há uma enorme flexibilidade na interpretação de que se
pode  condenar.  Se  alguém  quiser  condenar,  vai  condenar  porque  alguém  está
esperando doação e o indivíduo que vai doar tem de ter  morte encefálica. Alguns
questionam a morte encefálica, acham que ela não existe, que ela não é moral nem
correta,  mas isso já  é uma questão de aceitação universal.  A morte encefálica é
universal. O conceito de morte encefálica existe, porém, para alguns magistrados, ela
não  pode  existir.  O  julgamento  é  feito  com  a  lógica  de  que  não  existe  morte
encefálica. Aí, todos são condenados, ponto final, e acabou. Essa é a vulnerabilidade
de alguns aspectos da medicina, que temos de comentar para podermos avançar um
pouco, caso contrário não dá para exercer a profissão com dignidade, com correção,
com competência e com liberdade.

O  deputado  Sebastião  Costa  (em  aparte)  -  Deputado  Carlos  Mosconi,  Sr.
Presidente  e  Srs.  Deputados,  quero,  inicialmente,  cumprimentar  V.  Exa.  pela
paciência com que enfrenta situações adversas, injustas e até desumanas. V. Exa.
mantém a serenidade diante de qualquer situação e aguarda o momento certo para
abordar o tema.

Sou  testemunha de  quanto  este  momento  tem sido  sofrido,  penoso  para  o  Dr.
Mosconi,  que  é  uma  pessoa  extremamente  humana  e  sensível,  que  tem  a
compreensão de que o seu sacrifício trouxe uma lição para todos nós: a de exercer
paciência, paciência e paciência até que a verdade apareça. Parabéns.
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O deputado Carlos Mosconi* - Obrigado, deputado Sebastião Costa. A paciência é
um exercício que temos que fazer  por  dentro,  pois sabemos que a situação está
muito difícil e complicada. Neste momento, temos de ter serenidade para enfrentar
situações adversas como essa.

O deputado Carlos  Pimenta  (em aparte)*  -  Sr.  Presidente,  também não poderia
deixar de trazer não a minha solidariedade, mas a minha certeza de que temos, nesta
Casa,  um  dos  parlamentares  mais  brilhantes  de  toda  a  história  do  Parlamento
mineiro: V. Exa., deputado Carlos Mosconi, que já foi deputado federal e ministro. V.
Exa. escreveu o que temos de mais  sagrado:  as  determinações do SUS. V. Exa.
ocupa a Comissão de Saúde, e sei quanto sofreu, exatamente pelo fato de ser um
homem sensível,  que conhece a vida e as pessoas. Penso que não é o caso de
manifestar solidariedade a V. Exa., pois, por si só, V. Exa. se impõe e nos mostra
quanto é honrado, ético e digno.

Quero trazer também o meu abraço às famílias dos colegas médicos de Poços de
Caldas, que sofreram muito. Hoje, para se tirar uma vida de uma pessoa, deputado
João  Leite,  é  daqui  para  ali,  não  há  escrúpulos,  as  pessoas  matam  por  matar;
difamam outras  pessoas por  meio das redes sociais como se fosse a coisa mais
natural do mundo. Respeito muito essas redes, mas desde que sejam usadas para
promover o bem, o avanço, o moderno, e não como está acontecendo.

Hoje o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, a classe
médica se solidarizam com V. Exa. e seus colegas médicos. Só posso lhe dizer isto:
vai para frente, pois V. Exa. já conquistou muito, tem muito a andar, e precisamos
muito do Dr. Mosconi como parlamentar de Minas Gerais.

O deputado Carlos Mosconi* - Deputado Carlos Pimenta, agradeço muito a fala de
V. Exa., que possui muita experiência e sensibilidade. Muito agradecido.

A  deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Queria  apenas  dizer  que  jamais  sua
reputação pode ser  assassinada.  Não conheço os médicos  de  Poços  de  Caldas,
portanto não posso fazer nenhuma defesa veemente deles, mas conheço V. Exa. e
sua credibilidade, honestidade e contribuição, para defender a classe médica nesta
Casa. É uma pessoa batalhadora, honesta.

Então,  deputado Carlos  Mosconi,  em nenhum momento passou pela cabeça de
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seus colegas que V. Exa. tivesse algo a ver com isso, ao apoiar um grupo de médicos
de sua cidade. Logicamente, existem os assassinos de reputação, os profissionais da
internet. O deputado João Leite está até lendo o livro Assassinato de reputações: um
crime de estado,  do Romeu Tuma Júnior, que trata exatamente do assassinato de
reputações. É um bom livro, e é muito importante todos lerem.

Em nenhum momento  sua idoneidade foi  manchada.  Conte com o  apoio  desta
Casa.  V.  Exa.  sempre  foi  um  defensor  da  saúde,  e  houve  até  a  questão  das
assinaturas. Como deputado federal, deu sua contribuição e tem o nosso apoio e
nosso carinho, por entendermos que V. Exa. defende a população. Todos os seus
atos  são  honestos,  corretos.  Repito  que  não  posso  fazer  a  defesa  dos  outros
médicos, pois não os conheço, mas conheço bem V. Exa. Muito obrigada.

O deputado Carlos  Mosconi*  -  Deputada Liza  Prado,  agradeço  sensibilizado  as
palavras de V. Exa., que diz não conhecer os médicos, o que é verdade, mas eu os
conheço e levarei para eles e suas famílias esse gesto humanitário de solidariedade,
pois é o que merecem.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Meu caro Mosconi, agradeço o
aparte. Quero solidarizar-me com V. Exa. hoje por tudo o que tem passado. Todos
nós sabemos que na medicina é difícil definir, em algumas condutas, o que é melhor
ou  não.  Diariamente  temos  de tomar  decisões  que  nos  preocupam e nos  fazem
questionar se estamos fazendo o melhor ou não. Esse é o risco que a medicina nos
impõe a cada dia. Exercer essa profissão em algumas circunstâncias é muito difícil.
Lidar com pacientes graves, com casos de transplante renal, em que é preciso definir
se o paciente realmente está em morte encefálica ou não; administrar  o tempo é
muito  nebuloso e  inseguro.  A pessoa que vive  no ambiente externo não enfrenta
diariamente  essas  dificuldades.  Precisa  estar  ao  lado  do  médico  vivenciando  a
situação para julgar se houve erro ou não. Todas essas dificuldades são enfrentadas
a cada dia. Ficar precavido, de braços cruzados, tomar uma decisão para salvar uma
vida e fazer um transplante renal; decidir transplantar um paciente que espera pelo
procedimento,  tendo  o  outro,  do  outro  lado,  que  às  vezes  está  com  a  morte
totalmente esclarecida, é muito difícil.  Quem toma essas decisões são os grandes
homens,  as grandes pessoas que enfrentam as maiores dificuldades da medicina
hoje, como a decisão entre a morte e a vida.
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V. Exa., como médico, já demonstrou todo esse conhecimento estudando, fazendo
residência e especializações, já contribuiu muito para a medicina no Brasil. Tenho a
certeza disso. E V. Exa. contribuiu ainda mais como parlamentar e deputado federal,
ao  apresentar  brilhantes  projetos,  como  a  PEC  nº  29,  que  dispõe  sobre  o
financiamento  do  SUS  no  Brasil.  Até  hoje,  V.  Exa.  defende  nesta  Casa  o
financiamento para a saúde e luta para diminuir as mazelas que o SUS atravessa
hoje em nosso país. Nós estamos diariamente enfrentando todas essas dificuldades e
lutando para que as mazelas sejam pelo menos amenizadas e que o povo de Minas
Gerais tenha mais vida com qualidade, felicidade e liberdade. Em todo o tempo, V.
Exa. demonstrou o interesse de lutar pelo bem-estar dos mineiros, especialmente na
área da saúde.

O deputado Carlos Mosconi* - Caro deputado Doutor Wilson Batista, V. Exa. fala
com grande conhecimento de causa, com embasamento adquirido nos anos em que
exerceu  a  atividade  médica  e  agora  como  parlamentar.  V.  Exa.  é  professor  de
medicina, é um médico jovem, mas já traz a esta Casa uma enorme experiência.
Além disso, possui cursos no Brasil e no exterior em serviços de altíssima qualidade.
Tudo o que disse é fundamental. Em alguns momentos, as decisões são cruciais. Em
caso de transplantes, elas são tomadas de acordo com a lei, com a morte encefálica
definida,  etc.,  mas  com  a  intenção  de  salvar  outra  vida.  Essa  é  a  questão.  O
diagnóstico  de  morte  encefálica  ocorre  de  acordo  com  essa  premissa.  Por  que
fazemos esse diagnóstico? Para salvar mais algumas vidas, melhorar outras, oferecer
qualidade de vida a um maior  número de pessoas. É isso o que fazemos, numa
condição de risco. Vejo tudo isso com uma clareza meridiana. Quem trabalha para o
SUS, recebe pelo SUS, que possui recursos escassos, ainda corre o risco de ser
denunciado.  Depois  os  profissionais  são  difamados,  o  que  gera  um  sofrimento
enorme para eles e para suas famílias. Agradeço demais a V. Exa. por esse aparte
tão importante.

O deputado Glaycon Franco (em aparte) - Dr. Mosconi, hoje foi um dia de muita
alegria nesta Casa,  quando tomamos conhecimento da nota da imprensa que fez
justiça aos nossos colegas médicos.

Temos acompanhando essas injúrias ao longo dos tempos. Tenho o privilégio e a
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honra de estar na Comissão de Saúde, a qual V. Exa. preside com galhardia, mas
ficamos  indignados  com  os  levantes  que  foram  colocados  à  época.  Tínhamos  a
certeza de que mais cedo ou mais tarde a justiça seria feita, porque sabíamos que V.
Exa. já nos tinha trazido as informações de que esta Casa precisava. Então, hoje é
um dia de muito júbilo para esta Casa.

Com o pouco tempo que estou aqui, sempre tive a oportunidade de falar e sempre
gosto de deixar isto registrado: V. Exa. sempre será uma referência para esta Casa,
não só como homem público, mas como médico, um dos deputados que mais lutou
pela saúde na história do Brasil, haja vista a colocação dos meus colegas médicos
sobre a PEC nº 29, brigando sempre na frente dos investimentos no Mais Saúde.
Infelizmente o nosso governo federal não tem a sensibilidade que V. Exa. tem para
que possamos  melhorar  o  tendão de Aquiles  deste  Brasil.  Fico  muito  feliz.  Muito
obrigado por este aparte.

O  deputado  Carlos  Mosconi*  -  Muito  grato,  deputado  Glaycon  Franco.  Suas
palavras realmente me emocionam e me sensibilizam.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, antes de encerrar, mais uma vez,
gostaria  de cumprimentar  o pessoal  da  defensoria  pública.  Espero  que possamos
fazer  hoje o nosso trabalho e votar,  mas quero dar  um testemunho aqui  sobre a
minha  cidade  Poços  de  Caldas,  onde  existe  a  defensoria  pública  da  melhor
qualidade. São profissionais abnegados, trabalhando em benefício da sociedade e,
muitas  vezes,  com  dificuldades.  Eles  não  tinham  nem  condições  materiais  para
exercer o seu trabalho, a sua função com dignidade, mas passaram por cima dessas
dificuldades e sempre têm defendido a nossa população com extrema competência e
muita sensibilidade.

Um abraço a vocês. Espero que hoje corra tudo bem. Um abraço a todos os meus
companheiros pela compreensão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - O deputado Carlos Mosconi falou no microfone muito

mais do que o tempo que lhe havia sido disposto, sem que houvesse interrupção da
presidência da Mesa, embora houvesse vários outros oradores inscritos, inclusive,
este deputado que vos fala. Não sei se mudou o Regimento Interno da Casa. Outro
dia tentei pedir uma questão de ordem e fui impedido pelo presidente da Mesa. Todos
os microfones foram desligados para que não falasse. Portanto, gostaria de saber
qual o critério que se usa nesta Casa quando a presidência assume. Se o presidente
da Casa for do PSDB, falam os tucanos e não podem falar os deputados do Minas
sem Censura.  Qual  critério  é utilizado? Porque foram dois pesos e duas medidas
usados nesta Casa. A segunda questão de ordem que faço diz respeito a quem dirige
as  mesas  dos  trabalhos.  Qualquer  deputado  pode  se  apoderar  da  mesa  da
Assembleia, ocupá-la e resistir ou há normas para o estabelecimento disso acerca de
quem é da mesa do trabalho, para que os deputados não sejam ofendidos porque
outros  têm  opção  política  e  ideologicamente  diferente  deles?  Foi  um  absurdo
acontecer  isso  aqui  na  Casa.  Acompanhou-se  como  se  não  houvesse  nada
acontecido, e, agora, V. Exa. estabelece o tempo que quer a um deputado que é do
PSDB, o mesmo partido de V. Exa.. Então, aqui há dois pesos e duas medidas. No
caso  dos  deputados  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  há  um  rigor  da  lei,  inclusive
ultrapassando  o  Regimento  Interno  da Casa,  proibindo-se,  mesmo, a  questão de
ordem que eu pretendia fazer. Ao solicitar que não havendo quórum deveria terminar
a reunião, o deputado se negou a fazer isso. Não sei se V. Exa. teve o relato disso,
mas foi um festival de autoritarismo que aconteceu nesta Casa, repito, com a Mesa
ocupada por um deputado do PSDB, que sequer da Mesa é. Então peço a V. Exa.
que tenha o rigor no trato dos trabalhos aqui no Plenário, até para que essas reuniões
possam acabar bem e sem a quebra do Regimento Interno, que compreendo ser a
quebra do decoro parlamentar. Não dá para termos dois pesos e duas medidas. Nada
contra o deputado Carlos Mosconi falar e ter a sua solidariedade, que é um direito
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dele  e  dos  deputados  que  o  querem,  mas  existe  um  tempo  regimental  e  havia
oradores  inscritos.  Não  fomos  consultados  se  cederíamos  o  tempo  ao  orador.
Poderíamos  até  fazê-lo,  mas  ninguém  foi  consultado.  Sendo  assim,  houve  uma
extrapolação do tempo. E, repito, no meu caso foram todos os microfones desligados
para evitar que eu solicitasse o término da reunião. O deputado Hely Tarqüínio estava
presente  na  Casa e  não se  sentou à  Mesa para  dirigir  os  trabalhos.  A Mesa foi
ocupada por um deputado do PSDB que impediu minha palavra. Eis esta questão de
ordem. Pediria a V. Exa. que a respondesse.

O presidente - Muito bem, deputado. Muito mais do que o rigor, V. Exa. e o Plenário
desta  Casa  haverão  sempre,  pelo  menos  da  minha  parte,  de  contar  com  a
compreensão. Às vezes vejo que a compreensão não custa nada entre nós. Cada dia
é mais rara a compreensão. Reconheço que o deputado Carlos Mosconi extrapolou
um pouco seu tempo. Mas, da mesma forma que se tratava de algo tão caro e tão
significativo para ele, se V. Exa. fizesse um encaminhamento e fosse debater algo
também altamente relevante para sua vida e para sua história exemplar, em momento
algum a presidência iria apresentar qualquer dificuldade. Portanto, deputado Rogério,
reafirmo mais uma vez, muito mais do que o rigor, seja com deputado do PT, seja
com do PMDB,  seja  com do PSDB,  em relação a  Dinis  Pinheiro,  empregado de
vocês, empregado desta Casa, presidente da Assembleia, o que vai balizar, acima de
tudo, serão minha sensibilidade e minha compreensão.

O deputado Rogério Correia - Presidente, peço somente para registrar que o que V.
Exa. falou não foi o acontecido com este deputado, que foi impedido de falar e de ter
acesso a todos os microfones, desligados autoritariamente pelo deputado que estava
presidindo a reunião. Foi gravíssimo o que aconteceu comigo. Se V. Exa. estivesse
aqui, pediria desculpas ao deputado pelo que foi feito, por terem desligado cada um
dos microfones para que eu não falasse, tomando para si o Regimento Interno, como
se dele fosse. Não é assim que funciona esta Casa, e não permito que funcione
assim comigo.

O presidente - Está registrada a indignação de V. Exa.
ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam sejam retiradas da pauta
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das reuniões de hoje as Indicações nºs 64 a 67/2012 e toda a matéria da 2ª Fase da
Ordem do Dia, exceto o Projeto de Lei Complementar nº 57/2014 e o Projeto de Lei nº
4.828/2014.

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 2 de abril de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência,  nos  termos  do  inciso  IV  do  art.  180  do  Regimento  Interno  e

considerando a aprovação,  em redação final,  do Projeto  de Lei  Complementar  nº
27/2012, do Tribunal de Contas do Estado, determina o arquivamento, por perda de
objeto, do Projeto de Lei Complementar nº 24/2012, do mesmo autor.

Mesa da Assembleia, 2 de abril de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.

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

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 7.535, 7.536 e 7.553 a
7.564/2014, da Comissão de Direitos Humanos, 7.537 a 7.541/2014, da Comissão de
Segurança Pública, 7.542 a 7.544/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às
Drogas, 7.545 a 7.547/2014, das Comissões de Educação e de Direitos Humanos, e
7.548 a 7.552/2014, 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 do Trabalho - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em
26/3/2014, dos Projetos de Lei nºs 3.833/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, e
4.897/2014, do deputado Lafayette de Andrada, e dos Requerimentos nºs 7.363/2014,
do deputado Duarte  Bechir,  e  7.406/2014,  da  deputada Maria  Tereza Lara  e  dos
deputados  André  Quintão,  Carlos  Mosconi,  Célio  Moreira,  Duarte Bechir  e  Durval
Ângelo, com a Emenda nº 1, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Dinis
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Pinheiro;  de  Cultura  -  aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  26/3/2014,  dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.882/2014,  do  deputado  Fábio  Cherem,  e  4.888/2014,  do
deputado Dalmo Ribeiro Silva, e do Requerimento nº 7.351/2014, do deputado Luiz
Henrique;  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  6ª  Reunião  Ordinária,  em
26/3/2014,  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  5.037  a  5.043/2014,  da  Comissão  de
Fiscalização  Financeira;  de  Esporte  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em
1º/4/2014, dos Projetos de Lei nºs 4.803/2013, do deputado Lafayette de Andrada,
4.885/2014, do deputado Adalclever Lopes, e 4.904/2014, da deputada Liza Prado; de
Segurança Pública - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 1º/4/2014, do Projeto de
Lei nº 4.763/2013, do deputado Sargento Rodrigues, e dos Requerimentos nºs 7.422
e 7.424/2014, do deputado Sargento Rodrigues, e 7.423, 7.425 e 7.463 a 7.467/2014,
do deputado Cabo Júlio;  de Transporte -  aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em
1º/4/2014, do Requerimento nº 7.432/2014, do deputado Anselmo José Domingos; de
Minas  e  Energia  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em  1º/4/2014,  dos
Requerimentos nºs 7.430/2014, do deputado Pompílio Canavez, e 7.440 a 7.442 e
7.450/2014,  da  Comissão de  Participação  Popular;  de  Saúde -  aprovação,  na  8ª
Reunião  Ordinária,  em  2/4/2014,  dos  Requerimentos  nºs  7.461  e  7.462/2014,  do
deputado  Doutor  Wilson  Batista;  e  de  Participação  Popular  -  aprovação,  na  5ª
Reunião Ordinária,  em 20/3/2014,  das Propostas de Ação Legislativa  nºs  1.868 a
1.870/2013,  de  autoria  popular,  na forma de requerimentos apresentados (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimento da Comissão de Direitos Humanos em
que solicita a retirada de tramitação do Requerimento nº 6.120/2013 (Arquive-se o
requerimento.);  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,
requerimento do deputado Lafayette de Andrada em que solicita o desarquivamento
do  Projeto  de  Lei  nº  3.614/2012;  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do
Regimento Interno, requerimentos do deputado Sargento Rodrigues e outros em que
solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Colégio Tiradentes
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pelos 65 anos de trabalho dedicados à
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educação;  e  da  deputada  Ana  Maria  Resende  e  outros  em  que  solicitam  a
convocação de reunião especial para homenagear o Colégio Tiradentes de Montes
Claros pelos 50 anos de sua fundação.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013 (À promulgação.).
Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento nº 4.713/2013, da Comissão de Segurança Pública,
em que solicita ao Comando do 1º Batalhão da PMMG informações sobre o número
de infratores apreendidos, nos últimos cinco anos, com base no Estatuto da Criança e
do Adolescente, o número de reincidentes, as condições em que ocorreram essas
apreensões e o grupo de ato infracional,  na circunscrição do 1º BPM. A Mesa da
Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  4.717/2013,  da  Comissão de  Defesa do  Consumidor,  em  que
solicita à Copasa-MG informações sobre o aumento do valor das contas de água nos
Municípios de Salinas, Grão-Mogol, Rio Pardo de Minas e Josenópolis. A Mesa da
Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  4.718/2013,  da  Comissão de  Defesa do  Consumidor,  em  que
solicita à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo informações sobre a hipótese
de caducidade da concessão de que é titular a Minas Arena, com envio a esta Casa
de relatório detalhado sobre a matéria, bem como sobre o nível de qualidade dos
serviços prestados por essa empresa. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação
do requerimento.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 4.880/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita à
Secretaria de Meio Ambiente informações sobre as condicionantes estabelecidas nos
processos de licenciamento ambiental das granjas de suinocultura do Vale do Piranga
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e  sobre  os  processos  de  fiscalização  dessas  granjas  em  curso.  A  Mesa  da
Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 5.600/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita à
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, da Secretaria de Defesa
Social,  informações  sobre  o  número  de  adolescentes  que  sofreram  medida  de
internação nos últimos cinco anos nas unidades de internação do Estado. A Mesa da
Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 5.601/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
ao Comando-Geral  da PMMG informações sobre a aquisição de macacão para o
desarme de bombas pelo Grupo de Ações Táticas Especiais; sobre a aquisição de
equipamentos de proteção individual para os policiais encarregados do policiamento
especializado;  e sobre a aquisição de viaturas, armamentos e equipamentos para
utilização dos policiais nos municípios que fazem divisa com outros estados. A Mesa
da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  5.715/2013,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  ao
secretário de Transportes informações sobre obras públicas visando à melhoria das
condições da MG-290, na região Sul de Minas Gerais. A Mesa da Assembleia opina
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em
votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram.  (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento nº 5.715/2013 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº  5.874/2013,  da Comissão da Pessoa com Deficiência,  em que
solicita ao presidente da Fundação TV Minas Cultural e Educativa informações sobre
a possibilidade de retorno do programa  Jornal  Visual à  grade de programação.  A
Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o
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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.
Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 57/2014,
do governador  do Estado,  que altera dispositivos da Lei  Complementar nº  65, de
16/1/2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e
dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências. A Comissão de
Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Administração
Pública  opina  pela  aprovação  do projeto.  A Comissão de Fiscalização  Financeira
opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, deputados, deputadas, defensores
que nos acompanham das galerias e mineiros que nos assistem pela TV Assembleia
Legislativa, boa tarde. Chega a votação o importante projeto de lei complementar que
trata, ainda que tardiamente, de conceder o mínimo de dignidade remuneratória a
uma classe que é fundamental ao serviço público estadual e que cuida justamente de
tentar  assegurar  o  acesso  à  Justiça  aos  pobres,  aos  carentes,  aos  desvalidos,
àqueles incapazes de fazer frente ao custo da aplicação do direito, que fica cada vez
mais inviável aos desprovidos de recursos.

Mas,  pior  do  que  chegar  de  forma  tardia,  o  projeto  chega de forma distorcida,
transversa, mostrando justamente que tudo aquilo que foi dito na carta de renúncia do
governador Antonio Anastasia, que acaba de ser lida pelo presidente Dinis Pinheiro,
não condiz com a verdade. Ela não condiz com a verdade quando fala que não foram
cometidas temeridades.  Foram, sim.  E quantas!  Foram muitas  irresponsabilidades
administrativas travestidas de choque de gestão, de eficiência administrativa e coisas
que o valham. São tantas que seria difícil enumerar todas. Mas lembremos algumas.

Durante os últimos anos dos governos que foram inaugurados, no dizer de S. Exa.
o  governador  Antonio  Anastasia,  pelo  ex-governador  Aécio  Neves,  Minas  Gerais
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logrou uma triste liderança: a de ser, entre os estados, o que mais se endividou em
todo o País. Nisso temos a dianteira; nisso Minas tem inegavelmente a vanguarda.
Ou seja, Minas Gerais é hoje o mais endividado estado da Federação. Comparando o
PIB,  ficamos  em  2º  lugar,  atrás  apenas  de  Alagoas.  Comparando  o  orçamento,
também  ficamos  em  2º  lugar,  atrás  apenas  do  Rio  Grande  do  Sul.  Já  quanto  à
comparação  da  relação  entre  orçamento  e  PIB,  aí,  sim,  assumimos  a  liderança:
somos o mais endividado estado da Federação.

Se logramos essa triste posição,  não logramos  nesse período andar  sequer  no
ritmo do Brasil. No ranking de crescimento do PIB dos estados, Minas Gerais está em
um triste, lamentável e sofrível 22º lugar. Está abaixo da média do País. Apenas cinco
unidades da Federação ficaram abaixo disso.

O deputado Pinduca Ferreira - (- Intervenção fora do microfone.)
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Deputado Pinduca Ferreira, por gentileza,

vamos ouvir com atenção o pronunciamento do deputado Sávio Souza Cruz. V. Exa.
terá oportunidade de se manifestar posteriormente. Com a palavra, o deputado Sávio
Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Gostaria que esse tempo fosse somado ao prazo
de  que  disponho  para  completar  o  meu  pronunciamento,  se  é  que  isso  ainda  é
possível,  pois  parece  que  está  decretada  em  Minas  a  impossibilidade  de  falar
qualquer coisa que incomode os atuais poderosos.

Mas, continuando,  vemos Minas Gerais  empobrecida.  O nosso PIB,  que já teve
30% originários do setor industrial, voltou aos meros 13% desse setor. Portanto Minas
está reprimarizada e desindustrializada em seu setor econômico.

Mas o governador Anastasia apequenou Minas e o cargo de governador também
em outro aspecto. S. Exa. o governador Anastasia passa, lamentavelmente, para a
história como o primeiro governador subserviente de Minas Gerais.

O primeiro governador a não ter os condões do seu próprio governo. O primeiro
governador a não ter liberdade, independência e liderança política para nomear os
seus secretários, porque se subalternou e se submeteu a levar o governo de Minas a
se transformar  num instrumento  de  um projeto  político,  de um projeto político  de
terceiros, do seu antecessor, que continuou com condões invisíveis a comandar tudo
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neste estado. O imperador de Minas continuou a mandar no governo, na Assembleia,
no Ministério Público, no “tribunal de faz de conta”. E Minas que se dane, Minas que
se  lixe,  Minas  transformada  no  único  estado  do  Sudeste  onde  a  criminalidade
aumenta, Minas abandonada.

E erra ainda o ex-governador Anastasia ao dizer que valorizou o compromisso de
Minas com a liberdade. Nunca, nunca se desfez tanto da liberdade como nos três
últimos governos. Nunca se moveu tanto dinheiro de publicidade para construir na
mídia uma Minas virtual, uma Minas inexistente, fantasiosa, uma peça de marketing
que julgavam convir ao único projeto que, enfim, tocava o governador Anastasia: a
candidatura  do  seu  antecessor,  seu  chefe,  seu  comandante,  a  quem,
lamentavelmente, se subalternizou S. Exa. o governador Anastasia.

É um triste relato histórico. Não há, nos registros da história de Minas, a passagem
pelo Palácio da Liberdade,  de tantas e tão gloriosas histórias, a presença de um
governador subalterno, de um governador subserviente, comandado, liderado. Se o
dístico da bandeira de São Paulo impõe àquele estado a pressuposição de liderar -
“Non ducor, duco” -, quem liderou o Brasil historicamente foi Minas, e Minas por meio
dos governadores que deram dimensão política em estatura ao cargo que ocuparam.
Lamentavelmente, não foi esse o caso do governador Anastasia, que apequenou o
cargo,  que se pôs à disposição de um projeto,  que colocou o Estado à  beira da
bancarrota  para  manter  essa  farsa  que  já  quase  não  se  sustenta  mais,  sempre
jogando  para  o  futuro  o  gasto  feito  no  presente.  Nos  inúmeros  empréstimos
contraídos, que já superam os R$20.000.000.000,00, sempre a mesma tônica, 5 anos
de carência e 20 anos para pagar. Quem vai pagar? O futuro, as futuras gerações,
que terão de renunciar a seus projetos, terão de renunciar a seus sonhos, terão de
renunciar àquele desejo dos mineiros de fazer uma Minas melhor,  mais generosa,
sobretudo para os filhos mais carentes. Isso porque todo o nosso futuro está sendo
antecipado em espécie para ser gasto agora e manter a farsa da Minas da fantasia.
Há os empréstimos.

No final do ano passado, até o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -
Funpemg - foi trazido a termo presente para ser queimado, para ser gasto, para ser
investido  no  único  projeto  ao  qual  se  submeteu  o  ex-governador  Anastasia,  para
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favorecer  a  candidatura  do  governador,  de  fato,  de  Minas,  senador  Aécio  Neves,
porque  ele  jamais  deixou  de governar,  de  fato,  o  nosso  Estado,  desde que pelo
Palácio passou.

E lamentavelmente não governou para os mineiros, não governou para os mais
carentes. Não teve projeto para a saúde, a educação e a segurança, apenas o projeto
eleitoral,  de  forma obcecada,  de  forma exclusiva,  consumindo todas as  energias,
todos os recursos. Todo o esforço do povo de Minas convergiu para o projeto pessoal
do senador.

Mas, ex-governador  Anastasia,  o pior  de tudo é que não foi  dado o direito  aos
mineiros  de  saber  disso,  porque  a  imprensa  de  Minas  foi  tutelada,  silenciada,
censurada pelas  vultosas verbas publicitárias  que V.  Exa.  deixou continuar  sendo
carreadas para impor o silêncio no Estado. Pior que impor o silêncio é impor a adesão
a um projeto de marketing.  Os jornais publicam os releases da D. Andrea, como se
matéria jornalística fossem; distorcem os números;  mentem aos mineiros  sobre a
situação do Estado na saúde, na segurança, na educação, enfim, em tudo. E V. Exa.
permitiu que isso continuasse a se processar; que o grupo gestor de comunicação,
comandado pela irmã do poderoso, do imperador de Minas, continuasse, com mãos
de ferro, conduzindo cada centavo da comunicação não só do Estado, mas também
de todas as empresas: Cemig, Codemig, Copasa, Loteria Mineira, Gasmig. E tudo na
lógica da censura, na lógica da campanha permanente do senador.

V.  Exa.,  ex-governador  Anastasia,  foi  conivente  com tudo isso,  subordinou-se  a
esse projeto, apequenou o cargo de governador de Minas, e, creio eu, pagará por
isso um alto preço histórico quando for julgado, com o distanciamento do tempo. Não
no julgamento promovido pelas referências publicitárias pagas com o dinheiro dos
mineiros. Não. Quando no futuro forem julgar os números reais do governo de V.
Exa.,  ex-governador  Anastasia,  a  história  não  fará  um  registro  generoso  de  sua
passagem pelo governo de Minas. Não há como, não há o que comemorar.

São 11 anos sem cumprir o mínimo constitucional de investimento na saúde; 11
anos  sem  cumprir  o  mínimo  constitucional  de  investimento  na  educação;  com  a
segurança em frangalhos; com os órgãos públicos estaduais do interior mendigando
migalhas  aos  prefeitos  para  manter  as  viaturas  andando.  Para  haver  delegacia
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aberta, o prefeito tem que pagar; para haver servidor no fórum, o prefeito tem que
ceder.  Se o prefeito  não fornecer servidores, não haverá IMA, Emater,  Igam, IEF,
nada, porque todo o recurso de Minas V.  Exa. permitiu que fosse drenado para o
projeto único, para a campanha do senador.

É triste, governador Anastasia, mas o registro que a história fará de sua passagem
pelo governo não será dos mais alvissareiros. V. Exa. tinha tudo para se firmar como
um líder e preferiu apequenar-se. V. Exa. tinha tudo para dar uma guinada e fazer
opção pelos mineiros, mas preferiu virar as costas aos mineiros e fazer opção pelo
seu chefe. Podia destinar todos os recursos para melhorar o Estado de Minas Gerais,
e  preferiu  drená-los  para  a  campanha  permanente  do  senador.  E  essa  sua
subserviência, governador Anastasia, não será perdoada pelo julgamento histórico a
que todos nós nos submeteremos no futuro.

O deputado Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado Sávio  Souza Cruz,  estou
também inscrito para fazer o pronunciamento sobre o projeto de lei. No entanto, fiquei
tentado a apartear V. Exa. para dar dois exemplos das mentiras ditas em Minas por
várias e várias vezes, a fim de que pareçam verdade. Há quem acredite que seja
verdade,  porque as  mentiras  são repetidas  em propagandas  pagas  e  não pagas
oficialmente,  em  rádios,  TVs  e  jornais.  A  verdade  jamais  aparece.  Citarei  dois
exemplos. Talvez os deputados nem saibam - e não sei se V. Exa. ainda sabe - desse
dado porque isso fica escondido. É preciso verificar com lupa os dados orçamentários
para retrucar a mentira posta pelo governo.

V. Exa. já deve ter ouvido falar que temos o melhor Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica  do  Brasil  -  Ideb -,  que Minas  avançou no Ideb.  Quantas vezes
ouvimos isso? Cheguei a ficar na dúvida, pois tantas eram as propagandas dizendo
isso que pensei: “É mesmo. Será que Minas avançou nesse ponto? Temos o Ideb
melhor do que o restante do Brasil?”. Nunca acreditei muito nisso porque sei como
este governo age e agia desde que o senador, o imperador, tomou conta do Estado e
nomeou a Goebbels das Alterosas, sua irmã, para repetir as mentiras, porque Minas
Gerais não podia escutar a verdade.

Veja, deputado Sávio Souza Cruz, O Estado de S.Paulo nos presenteou com uma
observação e com a  verdade.  O Estado de S.Paulo,  e  não poderia ser  de  outro
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estado!  Tem de ser um jornal que não seja de Minas. Nesse caso, foi  o jornal  O
Estado de S.Paulo que explorou o gráfico do governo do Estado de Minas. Veja bem,
deputado  Adalclever,  o  gráfico  do  governo  do  Estado  que  explora  o  Índice  de
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  -  Ideb -  na  rede pública  para  os  anos  de
ensino fundamental.  Trata-se de um indicador  de desempenho escolar  que segue
parâmetros nacionais. Sabemos disso. Mas aqui vem o pulo do gato ou do rato: trata-
se de um indicador de desempenho escolar que segue parâmetros nacionais, mas só
passou a ser divulgado em 2005.  Ou seja, não é possível  avaliar  a qualidade da
educação  nas  escolas  mineiras  antes  e  depois  da  implementação  do choque de
gestão, que houve dois anos antes. Aqui vem o truque do governo. O que se sabe é
que a nota média de Minas Gerais ficou estagnada entre 2005 e 2007 - no choque de
gestão, ficou parada - e subiu desde então. No mesmo período, porém, - aqui eles
não dizem - também houve melhora na média nacional e em ritmo mais rápido do que
o do Estado de Minas Gerais. O Ideb do Brasil na faixa de ensino avaliada, deputado
Sávio Souza Cruz, aumentou 30,8%, e o de Minas, 22,5%.

Está aqui desvendada a mentira do Ideb. Minas não tem o Ideb mais alto do Brasil.
Pelo contrário, o índice de Minas é abaixo da média nacional. O Ideb de Minas ficou
em 22,5% na mesma faixa em que, no Brasil, ficou em 30,8%. É uma megamentira,
deputado Sávio Souza Cruz, essa do Ideb. Ele foi pego agora na mentira.

Queria citar um outro exemplo: o déficit zero, deputado Sávio Souza Cruz. V. Exa.
foi um crítico disso. Déficit  zero, choque de gestão, PIB da China, tudo isso já foi
desmascarado. Agora o próprio Tribunal  de Contas do Estado, aliás,  não os seus
conselheiros, que apagarão e farão um “x”  nisso,  mas os técnicos do Tribunal  de
Contas disseram o seguinte sobre o déficit zero: “Ao final do exercício de 2009...”
Sabem quem estava lá? O senador, o imperador, o irmão da Goebbels das Alterosas.
“Ao final  do exercício de 2009,  observou-se que o déficit  de caixa do Orçamento
Fiscal  do  Poder  Executivo  atingiu  a  cifra  -  repito,  déficit  de  caixa  -  de
R$314.214.209,00.  Um  déficit,  portanto,  superior  a  R$314.000.000,00  como  se
verifica no demonstrativo próprio.  Não estou lendo da minha cabeça nem inventei
isso. Esse é o relatório do Tribunal de Contas do Estado.

Desde 2009 não existe nem o déficit zero fajuto, fajutado no orçamento do Estado.
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Já em 2009 foram 314 milhões de déficit. Duas megamentiras: a do Ideb e a do déficit
zero. Assim funciona o governo de Minas na voz da Goebbels das Alterosas e do seu
irmão imperador.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao deputado Rogério. V. Exa. contribui
muito  para  esclarecer  o  que  vem  sendo  a  esquizofrenia  do  projeto  político
mencionado por S. Exa. o governador Anastasia, projeto político de S. Exa. iniciado
pelo seu antecessor, Aécio Neves. Por que esquizofrenia? Porque a prática não só é
a negação da teoria do discurso, como também é sua antítese. Vocifera o senador
contra a carga tributária e pratica em Minas a mais alta do País, o mais alto ICMS na
energia elétrica, o mais alto ITCD, mais alto nos combustíveis. Minas no topo do topo
da carga tributária, contra a qual vocifera o senador e seu partido.

Lamenta  o  senador  o  desprestígio  do  Legislativo,  que  estaria  patenteado  pelo
abuso nas medidas provisórias. E foi aqui o rei,  o  recordista, o campeão das leis
delegadas.  Foram  120  leis  delegadas,  que  não  têm  de  ser  votadas  em  nenhum
tempo.  Portanto,  muito  pior  do  que  as  medidas  provisórias.  Fala  em  valorizar  o
Legislativo,  mas  tratora  esta  Casa  para  baixo  e  para  cima,  põe-na  para  fazer
diplomas até para fazer chicanas no Supremo, votar leis inconstitucionais às dúzias.
Já disse que, se o governador mandar para cá uma lei revogando a lei da gravidade,
ela será aprovada para efeitos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, com
parecer favorável na comissão de mérito e será aprovada no Plenário pela base. Se
vai produzir efeitos, é outra coisa. Reclama do abuso na publicidade, mas promoveu
aqui a maior censura econômica da história.

Portanto o governador é a negação de si mesmo. A antítese do seu discurso é o
seu governo. Por isso ele tem de amordaçar os meios de comunicação, por isso ele
tem de procurar censurar até o Google, porque ninguém pode saber a sua verdadeira
face, ninguém pode saber a sua mentira permanente, a mentira de uma década, que
submete  os  mineiros  a  essa  triste  quadra  da  sua  vida,  submete  os  mineiros  ao
constrangimento de sermos hoje o 10º PIB per capita do País. Os mineiros, que hoje
são 10,5% da população do País, respondem por apenas 9,4% do PIB. Isso significa
dizer, em outras palavras, que nós, mineiros, governados sob o signo do choque de
gestão, do déficit zero e do PIB da China, somos hoje 15% mais pobres que a média
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dos brasileiros. Mas, se somos 15% mais pobres que os brasileiros, Minas responde
por 15,5% da dívida dos estados. Somos assim tragicamente, desgraçadamente 15%
mais pobres e 60% mais endividados do que a média dos brasileiros.

Aqui  na  pauta,  mais  empréstimo,  mais  solicitação  de  autorização  para  contrair
empréstimos, não para. Até onde vai nos levar essa farsa? Até quando vamos levar
Minas  à  bancarrota?  Em nome de quê? Do delírio  presidencial  do  imperador  de
Minas. O menino maluquinho, que decidiu ter o direito divino de chegar à Presidência
da República, de sentar na cadeira que a história negou ao seu avô, julga seu direito
usar os recursos dos mineiros, os sonhos dos mineiros, a vida dos mineiros, para
levar ao seu destino autoproclamado.

Até quando? Até quando essa mentirada? Até quando essa farsa?
Alguém pode estar indagando: “E o que tem a ver o Projeto de Lei Complementar

nº 57 com tudo isso que está sendo feito em Minas?”. Esse projeto mostra também
um pequeno detalhe, Srs. Defensores, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, mineiros:
o descompromisso deste governo com o futuro do Estado. Um estado programado
para  quebrar,  programado para  explodir,  para  entrar  em  bancarrota,  porque esse
merecido  reajuste  dos  defensores  públicos,  deputado  Doutor  Wilson,  será  dado
convenientemente em duas etapas. Uma primeira, a partir do segundo semestre; e a
outra,  definitiva,  que  completará  o  reajuste,  entrará  em  vigor  após  o  término  do
governo. O governo dá o reajuste para o outro governo pagar, assim como foi feito na
negociação da dívida com a União em 1997-1998, pelo ex-governador Azeredo, que,
triste  e  recentemente,  renunciou  ao  mandato  de  deputado  federal.  Essa  é  outra
questão em que não podemos nos alongar aqui. Aliás, nossa imprensa cuidou de
trazer muitos desagravos, tratamento tão desigual a outros condenados pela mesma
coisa: o mensalão original. Nisso, sim, o PSDB foi vanguarda em Minas.

Foi o PSDB em Minas que concebeu, projetou e construiu os primeiros túneis do
“valerioduto”. Isso os mineiros também não podem saber, porque pode prejudicar o
projeto do imperador, o direito divino do menino maluquinho. Os mineiros não podem
saber, não devem saber disso. E os editoriais se multiplicam em desagravos ao ex-
governador que renunciou por moto próprio. Outros renunciaram, mas foram julgados
lá. Outros sequer, jamais foram deputados, mas foram julgados lá. Entretanto o caso
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do ex-governador de Minas voltou à Justiça do Estado. Provavelmente, até 2064 o
julgamento estará concluído.

Cadê a indignação cívica dos apartidários, aqueles que se indignavam, atrizes que
se vestiam de luto? Cobranças e mais cobranças? As manifestações das ruas? Não
pode  haver  embargo.  Tem  de  pôr  na  cadeia.  Tem  de  ser  rápido.  Cadeia.  Nada,
acabou a indignação. Acabaram as manifestações. Sem movimento nas ruas. Nada.
Nada.  O  silêncio  conivente.  A  paz  dos  cemitérios.  Sempre  Minas  tocada  pelos
tucanos naquela lógica. Aqui em Minas vale tudo, menos escândalo. Escândalo não,
esse vamos abafar. Aqui se abafa tudo. Debaixo desses tapetes, está tudo escondido.
E segue.

Mandam o projeto  com o  reajuste tardio.  No 12º  ano do governo dos  tucanos,
chegou a esta Casa o projeto do reajuste dos defensores públicos. Mas nem assim,
nem no último ano dos 12 anos que estão no governo, eles querem que o reajuste
entre em vigor. Não, deixe para o reajuste ser implantado no próximo governo, porque
já  vai  estourar  tudo  mesmo.  É  mais  uma gota  d'água  no  oceano.  Em  todos  os
empréstimos contraídos de 2003 para cá, em todos eles, sempre esteve presente a
mesma conveniente e irresponsável cláusula.

São 5, 4, 6,  3 anos de carência e 20 anos para pagar.  O governo que pega o
dinheiro, o governo que faz a farra, que faz o lançamento das obras, que contrata os
empreiteiros - e nós todos sabemos o que isso envolve -, que solta os foguetes, que
inaugura  algumas  obras,  não  tem  compromisso  de  pagar  o  dinheiro  que  tomou
emprestado. Não. Isso é o futuro que vai pagar. E se nós hoje comprometemos, só
com a dívida fundada de Minas, 13% da nossa receita líquida corrente, é preciso
lembrar que, na negociação feita em 1997 ou 1998 pelo renunciado ex-governador
Azeredo, esse percentual pode subir a 25% em 2028, só com a União. Só com a
União. E todos esses outros empréstimos? E o Funpemg, que terá de ser devolvido?
E  os  vinte  e  tantos  bilhões  já  tomados?  E  os  sei  lá  quantos  bilhões  do  acerto
previdenciário que terá de ser feito por causa da chicana da Lei nº 100, da mentira?
Tudo isso  quem vai  pagar?  O futuro.  Desde que não prejudique a campanha de
agora,  que mal  tem? Se Minas quebrar,  mas não for  na minha mão, se isso não
estourar e não pesar contra a candidatura do meu chefe - pensava o ex-governador
Anastasia -, dane-se.
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Dane-se Minas, danem-se os mineiros, dane-se a Defensoria Pública, dane-se a
Assembleia, dane-se tudo, porque o único projeto que o governo de Minas toca, há
12 anos, é a candidatura do senador. E a que preço? Que preço estamos pagando
por isso? O preço do empobrecimento do Estado. Nem é esse o maior. O maior preço
que os mineiros estão pagando é o da destruição das instituições democráticas deste
Estado, a desvalorização desta Casa. Casa que nem no regime militar - apenas a
daqui e a do Rio Grande do Sul - os militares fecharam.

A transformação  do  Tribunal  de  Contas em  um fantoche.  O  “tribunal  do  faz de
contas”,  que glosa as contas de pobres prefeitos  do interior,  porque deixaram de
aplicar R$500,00 na educação ou na saúde, mas engole bilhões, todos os anos, que
se deixa de cumprir no repasse do investimento na saúde e educação pelo governo
do Estado. E o Ministério Público, que já não tem nenhum compromisso contra os
malfeitos do governo. Tivemos um procurador-geral de Justiça que ficou alcunhado
de Aeceu, porque era o back do poderoso, o back do menino maluquinho. “Não, isso
pode atingir  o  meu chefe.”  Tira para cá, corta,  corta de cabeça,  de esquerda,  de
direita, mas nada se apura.

Há 12 anos, nesta Casa não se instaura uma CPI sequer para apurar  nada no
governo. O mesmo grupo que vocifera em Brasília que tem de abrir CPI - e penso que
tem -, aqui, há 12 anos, não deixa instaurar nenhuma. Nenhuma. De 2003 para cá -
pasmem os senhores e as senhoras -, três CPIs foram abertas nesta Casa. CPI de
Capão Xavier, para investigar uma mina, CPI de uma cooperativa de café e CPI sobre
operadoras  de  telefonia  celular.  Nenhuma  CPI  para  apurar  nada  neste  governo.
Nada. Aqui não pode. Descobriram a fórmula para acabar com a febre: quebra-se o
termômetro.  Se  não  tem  termômetro,  não  tem  febre;  se  não  tem  CPI,  não  tem
malfeito. É a mesma lógica.

Em razão de tudo isso, apresentei uma emenda que vem ao encontro, creio eu, do
espírito da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O que propõe a emenda que apresentei à Casa em nome da minoria? Propõe que o
reajuste  entre  em  vigor  agora.  Quem  dá  o  reajuste  que  o  pague.  E  se  o  dá
tardiamente, mais uma razão para que o pague desde já. Pare com essa molecagem
de  fazer  graça  para  o  próximo pagar,  para  as  gerações  futuras  pagarem.  Juízo!
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Chega  de  irresponsabilidade,  de  molecagem,  de  gestão  temerária  travestida  de
choque de gestão. Ninguém tolera mais isso. Os mineiros precisam se apoderar do
direito de ter informações sobre o que está sendo feito em Minas.

Minas está sendo dilapidada, Minas está sendo destruída. A Cidade Administrativa,
como já disse, não precisou sequer mudar a sigla: CA - comitê do Aécio. O único
projeto é o comitê do Aécio. Lá tudo converge para isso, assinaturas, lautos eventos,
autoridades e os rapapés dos deputados: “Amém, amém, grande governador”. Até
quando? Chega. Tive oportunidade de falar aos próprios defensores públicos sobre
essa emenda. Não poderia abrir mão da chance de mostrar aos mineiros que até
nessas pequenas coisas o governo compromete o futuro. Ele faz gracinha com o
chapéu alheio.  Até isso o  governo agora  faz.  A emenda que apresentei  pretende
apenas que quem chegou à conclusão de que aquela tabela é viável que a pague
desde já,  imediatamente,  até porque 12 anos para conceder um reajuste já é um
tempo  muito  grande.  Dar  esse  aumento  no  último  ano  e  ainda  projetar  seu
pagamento para o futuro? Haja cara de pau.

Para tranquilizar os defensores públicos, quero anunciar que, após acordo com a
Casa, com os líderes, retirarei a emenda para que o projeto possa ser votado hoje,
mas  com  o  compromisso  de reapresentá-la,  para  termos  chance de votá-la  aqui
nominalmente. Cada deputado vai dizer se quer que quem pague é quem virá ou se o
governo que faz o gesto é que deve fazer o pagamento. O julgamento de cada um de
nós deputados ficará não só para os defensores, mas também e especialmente para
todos os mineiros.

Bancarrota, quebradeira, desespero. Minas Gerais, escrevam aí, em breve período
de tempo não terá condições sequer de pagar sua folha. Não digam no futuro que
ninguém falou nada. Este solitário deputado vem falando isso aqui há 12 anos. As
peças publicitárias nunca guardaram qualquer relação com os fatos, com os relatórios
técnicos. O deputado Rogério Correia fazia menção a 2009. Saiba, deputado Rogério
Correia, que o déficit real de 2012 foi de R$1.800.000.000,00. O relatório de 2013 não
saiu até hoje, mas algumas informações nos dão conta de R$3.000.000.000,00 de
restos a pagar. É a irresponsabilidade levada ao último limite. Era o que eu tinha a
dizer. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia* - Presidente, após a brilhante exposição do deputado

Sávio Souza Cruz, provavelmente serei mais breve que o tempo a mim permitido, de
1 hora, para a discussão do tema. Não que faltem assuntos e críticas a se fazer ao
governo do Estado de Minas Gerais. Certamente, 1 hora seria um tempo muito curto
para isso.

Nossas defensoras e defensores públicos estão aqui ansiosos pela aprovação do
projeto, e já adianto que votaremos favoravelmente, apesar da ressalva que fazemos
pelo fato de o governador tê-lo feito tardiamente, fazendo gracinha com o chapéu dos
outros.  Mas  vocês  não  podem  ser  prejudicados  por  essa  atitude  eleitoreira  do
governador.

Hoje foi lida sua carta de deserção. Independentemente do governador e do seu ato
eleitoreiro,  os  servidores  públicos  já  são  tão  mal  remunerados.  No  caso  das
defensoras e dos defensores públicos, eles custaram a ter um salário digno, que já é
pago há muito tempo ao Ministério Público. Mas a luta e a presença constante de
vocês aqui na Assembleia Legislativa fez com que reconhecêssemos a importância
do trabalho da Defensoria Pública, que serve exatamente aos que mais precisam, aos
mais  pobres.  Conseguimos  e  soubemos,  portanto,  valorizar  o  trabalho  que vocês
fazem. Sejam bem-vindos.

Com  certeza,  o  projeto  será  aprovado,  mas  foi  preciso  que  a  aprovação  dele
acontecesse no dia em que o governador  faz seu ato de deserção do Estado de
Minas  Gerais.  É  preciso  que  façamos  um  balanço  dessas  questões.  Falo  em
deserção,  porque  o  próprio  governador,  ao  pedir  para  fazer  a  leitura  da  sua
correspondência, frisou que não era uma deserção. Talvez ele tenha feito isso com
uma pitada de dor na consciência. Em qual quadro e por qual motivo o governador
deixa  o  cargo?  Ele  deixa  o  cargo  por  um  motivo  que  não  é  mais  segredo  para
ninguém. Ele deixa o cargo para se candidatar a senador da República nas eleições
que vêm, portanto, não é nobre a saída dele do ponto de vista das necessidades do
Estado.  Ele  sai  por  um  objetivo  partidário  e  pessoal.  Mas,  fundamentalmente,
conhecendo o governador Anastasia, um homem de bem, íntegro, ele o faz também
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como  um  dever  partidário.  Ele  coloca,  nesse  caso,  o  partido  político  acima  dos
interesses de Minas Gerais, portanto, ele prefere sair agora para alimentar o sonho
de uma vaga ao Senado para seu partido. Ele não completa o cargo para o qual o
povo  mineiro  o  elegeu,  portanto,  a  saída  do  governador  não  é  por  nenhuma
necessidade do Estado de Minas Gerais, mas, sim, por necessidade do seu partido e
das  pretensões  político-partidárias.  Por  si  só,  isso  não  deveria  merecer  nosso
aplauso. Muitos chegaram a sair, a pedir que fossem substituídos no poder público
por  questões  mais  dignas.  Nesse  caso,  existe  pretensão  a  uma  candidatura  ao
Senado, a que ele não poderia concorrer caso permanecesse como governador do
Estado. Esse é objetivo que está posto na saída do governador.

O governador agiu, infelizmente, durante todo esse período do governo, mais como
um  cabo  eleitoral  do  senador  Aécio  Neves  e  suas  pretensões  pessoais  e
presidenciais que como um governador de fato. Tínhamos aqui dois governos. Um
governador  de  fato,  que  era  o  governador  Aécio  Neves,  o  imperador  das  Minas
Gerais, o dono da dinastia dos Neves, da capitania hereditária. Ele acha que Minas
Gerais é um curral e que o Rio de Janeiro cercou Minas, não pelas montanhas, mas
por uma cerca. Ele acha que para cá nada pode vir de bom, porque, se vier,  não
ficará  na  conta  do  Cel.  Aécio  Neves,  mais  conhecido  entre  nós  como  Aecinho
Malvadeza, a repetir Toninho Malvadeza, na Bahia, que um dia caiu.

Então, Minas Gerais transformou-se para ele em um curral. Só ele é o mineiro, só
ele  defende  os  interesses  de  Minas.  Entretanto,  os  interesses  de  Minas  são  os
interesses das elites mineiras, e nunca do povo mineiro.  É um discurso atrasado,
retrógrado, mas repetido aqui à exaustão pela mídia, que ele completamente domina.
É um absurdo. É uma mídia que não tem a dignidade de fazer qualquer pesquisa
sobre  o  que  acontece  no  Estado  e  que  recebe,  implementa  e  dita  releases  da
Secretaria de Comunicação e da irmã do senador, que em tudo manda, a Goebbels
das Alterosas.

O  governo,  portanto,  sai  neste  momento  para  realizar  um  objetivo  pessoal  e
partidário. Ele sai em um momento de gravidade do Estado de Minas Gerais, que o
deputado Sávio Souza Cruz começou a expor e eu queria aprofundar. Essa deserção
do governador é feita num péssimo instante para as escolas públicas mineiras, as
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escolas estaduais. E lembro que o objetivo principal de qualquer governo deveria ser
ampliar  e  melhorar  a  educação  pública.  Não  é  assim  que  os  políticos  agem  às
vésperas de eleição? “Qual é a sua prioridade?” “Ah, a minha prioridade é educação.
Se eleito for, a educação terá prioridade absoluta”. Portanto, o governador deveria
pensar  duas  vezes  ao  sair  do  governo  e  deixar  as  escolas  no  caos  em  que  se
encontram.

Faço um desafio a qualquer um: fazer uma visita a uma escola estadual nos dias de
hoje.  O  que  verá  o  deixará  deprimido.  Digo  isso  a  qualquer  um que  visitar  uma
escola. Lá vocês encontrarão apavoradas as cantineiras que fazem as merendas dos
alunos porque a Lei nº 100 foi derrubada no Supremo, e elas não sabem até quando
terão emprego, se apenas um ano, e como ficará.

E o governo não responde. Aliás, ele tenta culpar o sindicato, como se este fosse o
responsável pela ilegalidade e a inconstitucionalidade dessa lei.  Todos sabiam ser
inconstitucional, e o governador, que é constitucionalista, também sabia. Vocês são
todos advogados, e advogados sabem que, para entrar no serviço público, a partir de
1988, é necessário concurso público. Ou se pode entrar sem ele? Em Minas Gerais, o
governador fingiu que podia, pois aqui tudo pode. Aqui o Ministério Público, o Tribunal
de  Contas,  todos  fazem  vistas  grossas  ao  imperador,  que  pensou  também  que
imperava  no  Brasil  e  no  Supremo,  ou  fingiu  achar  isso  e  jogou  as  coitadas  das
trabalhadoras da educação na aventura da Lei nº 100. Com isso, teve uma medida
eleitoreira e também temerária, pois agora o Estado terá de fazer um enorme acerto
de contas. Assim, ficará o aumento dos defensores públicos e o dinheiro do Funpemg
para o próximo governador, que já tem a dívida antiga do Estado acordada entre o
governador  Eduardo Azeredo,  também tucano,  e  Fernando Henrique Cardoso,  ou
seja, 13% do orçamento do Estado já é para o pagamento daquela dívida.

Com o endividamento recente feito pelo governo do PSDB de Aécio e Anastasia, a
dívida do Estado chegou a quase R$100.000.000.000,00. Minas Gerais é o segundo
estado mais endividado do País, e aproximadamente 18% do orçamento já estará
comprometido  com  o  pagamento  de  juros  da  dívida  com  a  União  e  os  bancos
internacionais. Agora, virá a dívida com o INSS, que é a dívida da Lei nº 100, porque
o  Estado  terá  de  fazer  um  acerto  daquilo  que  recolheu  de  98 mil  servidores  da
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educação, desde 2007 - e já recolhia antes. Ele já gastou a parte dos trabalhadores, e
sua parte não foi depositada em nenhum fundo, portanto terá de repassar isso ao
INSS. E são bilhões e bilhões. E lembro que o Estado não tem dinheiro.

Aliás,  vocês  viram  o  déficit,  que  desde  2000  não  é  zero.  Já  era  de  mais  de
R$300.000.000,00, como li para vocês, e agora, como disse o deputado Sávio Souza
Cruz,  deve atingir  R$3.000.000.000,00 ao ano.  A esse valor  serão somados mais
R$15.000.000.000,00 de déficit somente com o INSS. Teremos, portanto, um Estado
comprometido com o pagamento de juros de dívida de 25% para fazer esse acordo,
que terá de ser feito.

Ou o governador Anastasia e o imperador Aécio Neves pensam em dar o cano nos
trabalhadores? Eles têm direito ao tempo de aposentadoria. Isso é sagrado desde os
tempos de Getúlio  Vargas,  que renunciou com tiro no ouvido,  lembram? As elites
dominantes  no  Brasil  não  queriam que  ele  fizesse o  mínimo pelos  trabalhadores
brasileiros. Getúlio, sim, fez uma renúncia em nome dos trabalhadores do povo e não
em nome de um cargo pessoal.  Mas, quando renunciou,  ele deixou um legado: o
direito  à  aposentadoria,  que  depois  foi  inserido  nas  Constituições  Brasileiras.  O
acordo terá de ser feito com os trabalhadores na Lei nº 100, ou seja, eles terão o
direito de seu tempo de aposentadoria ser acertado com o INSS. Quem pagará o
preço? Os próximos governos.

Podem  escrever,  cerca  de  25%,  ou  1/4,  do  orçamento  de  Minas  Gerais  será
destinado ao pagamento de juros de dívida. Depois os tucanos dirão: “É culpa da
Dilma, é culpa do Lula, é culpa da Dilma, é culpa do Lula”. Assim eles agem. Um
deputado me disse: “Vocês não têm vergonha da refinaria de Pasadena, que custou
R$1.300.000.000,00?”. Estamos verificando o que foi feito.  Ela dá lucro. Tucano é
sempre assim: “Olha lá, comprou aquilo!”. Sabem quanto custou a AP-36, comprada
por Fernando Henrique, com sua incompetência, no auge da Petrobrax, que afundou
no  mar  brasileiro?  Foram  R$1.500.000.000,00.  Ela  está  afundada  no  Oceano
Atlântico.

Vocês se lembram disso? Os tucanos esquecem as coisas. Eles são anjos, não são
tucanos  mais,  voam  com  asinhas  brancas  pelo  espaço.  Nunca  fizeram  nada  de
errado, coitadinhos. São os anjos da elite, os queridinhos da Rede Globo, os bem-
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vindos da Folha de São Paulo. Assim são os tucanos, a massa cheirosa, que é bem-
vinda,  tudo pode.  Mensalão tucano? Isso nunca existiu.  “Volta para Minas,  lá  em
Minas  será  desse  jeito”.  “Mas  em  Minas,  terra  do  Aécio  Neves,  que  recebeu
R$110.000,00 do mensalão,  diretinho do duto do 'valerioduto'?  Joga para  Minas”.
Tucano é anjo, tucano plaina sobre qualquer situação, tucano não mete a mão no
metrô de São Paulo, tucano não faz nada, tucano não tem caixa dois, tucano não tem
nada. Na verdade, tucano faz isso. (- Exibe papel.) Não peguei os dados de 2012,
mas sabem qual é a dívida com a educação pública porque o Estado não investiu
25%? Preciso dizer aos defensores o que ocorre. Esse caso só existe em Minas. Eles
querem receber, mas é bom que saibam da necessidade de defender os pobres. Eles
sabem que conhecimento é importante. De 2003 a 2011, os tucanos Aécio Neves e
Anastasia  não  respeitaram a  Constituição no que  se  refere  à  educação.  No ano
passado, não respeitaram novamente a lei e aplicaram 21% nessa área. A média de
aplicação é de 20% e não de 25%. Esses dados são do Tribunal de Contas. Tudo isso
gera uma dívida de R$7.412.238.000,00 com a educação pública. Como faltam os
dados  de  2012,  o  valor  irá  ultrapassar  R$8.000.000.000,00.  Esse  é  o  déficit  da
educação pública mineira que o sindicato cobra do governo. A situação está esse
caos que comecei a falar.

Quanto à saúde, até 2012 são R$7.736.056.077,14. Esses dados também são do
Tribunal de Contas.

Essa é a dívida por não aplicar o mínimo constitucional de 12% na saúde. Existe
contra  o  senador  Aécio  Neves  uma  ação  na  Justiça  da  promotora  Joseli,
desautorizada pelo procurador-geral, que a engavetou para livrar parte dessa dívida
do senador Aécio Neves - porque uma parte é do governador Anastasia. Essa é a
dívida: R$8.000.000.000,00, aproximadamente, com a saúde e R$8.000.000.000,00,
aproximadamente, com a educação pública. É o déficit por não implementar o mínimo
constitucional.

Os telespectadores e os nossos defensores públicos aqui presentes também devem
estar se perguntando: “Mas isso não pode. Ele tem de aplicar a Constituição. O que o
Tribunal de Contas fez?”. Pasmem, senhoras e senhores, mas o Tribunal de Contas
fez um termo de ajustamento de gestão e disse: “Não precisa, governador, aplicar a



281
____________________________________________________________________________

Constituição.  Farei  aqui  uma  tabela,  e  o  governador  vai  aplicar  a  Constituição
paulatinamente”. Mas, quando chegar em 2015, o próximo governador terá de aplicar
o índice constitucional da Constituição de 1988. O Tribunal de Contas teve a coragem
de assinar um termo de ajustamento de gestão, orientando, promovendo, assinando
embaixo o malfeito do governador do Estado de R$8.000.000.000,00 com a educação
e R$8.000.000.000,00 com a saúde.

Em algum local do mundo, isso seria possível? Claro que não. Só aqui, onde os
tucanos são como anjos. Aqui eles plainam acima da legalidade, da moralidade, da
ética.  Nada  vale  para  os  tucanos.  São  R$8.000.000.000,00  na  saúde  e
R$8.000.000.000,00 na educação.

Mensalão do Azeredo. Nada é tido como dos tucanos. Nada, absolutamente nada.
“Façam silêncio; se não fizerem, será interrompido quem falar.” Assim é Minas Gerais,
assim agem os tucanos, assim sofremos na Assembleia Legislativa e em qualquer
parte. “Não fale na rádio, deputado. Aqui, você é proibido.”

Se falar aqui, também haverá deputado gritando para te atrapalhar e acabar com
seu raciocínio. Assim funciona o tucanato mineiro: falta de liberdade. Porém não nos
calamos por causa disso. É nossa obrigação estar aqui denunciando. Preciso falar, e
vou falar mais. Por mais que não gostem, por mais que tentem calar a minha voz, não
irei me calar. O Bloco Minas sem Censura foi feito para isso, Sr. Presidente. Tem de
ser respeitado o Plenário desta Casa, e não virem deputados com gritos e berros de
tucanos  tentando  calar  a  voz da  oposição.  Não  nos  calamos.  Falamos  porque  é
nosso dever e nosso direito. Portanto não admitimos interrupção nesse caso.

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  já  falei  da  deserção  do
governador.  O  governador  fez  a  deserção  porque  está  um  caos  a  situação  das
escolas públicas em Minas Gerais.

Sr. Presidente, se o deputado Pinduca Ferreira não silenciar, não poderei continuar
o meu raciocínio.

Vou esperar o deputado se acalmar. Se ele quiser um aparte, eu o darei com o
maior prazer. Agora, V. Exa. continuar interrompendo os trabalhos não tem a maior
graça, não faz parte do decoro desta Casa esse tipo de atitude. Peço ao presidente...

O presidente - Deputado Pinduca Ferreira, peço a compreensão de V. Exa.
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O deputado Rogério Correia* - A verdade dói, Sr. Presidente.
O presidente - Deputado Pinduca Ferreira, se V. Exa. quiser, poderá fazer uso da

palavra em outro momento.
O  deputado  Rogério  Correia*  -  Muito  obrigado,  presidente,  por  me  garantir  a

palavra.
Hoje  é  o  dia  da  deserção  -  prefiro  chamar  assim  o  dia  em que  o  governador

escreveu esta carta. As escolas estão um caos. Os que eram da Lei nº 100 estão
chorando sem saber seu destino. Foram iludidos de que estavam efetivados, passou-
se essa ilusão.

Hoje  o  governo  disse  que  nunca  os  iludiu  e  que  trouxe  uma  carta.  Na  carta,
assinada pelas secretárias Renata Villena e Ana Lúcia Gazolla, elas dizem que não
incluíram  esses  professores  na  lista  dos  concursados  e  nas  vagas  de  concurso,
insinuando, portanto, que eles não precisavam sequer fazer prova para o concurso,
porque já estavam efetivados no Estado, por meio da Lei nº 100, aquela que efetivou
sem concurso público. Ele iludiu, ganhou eleitoralmente, fez gestão temerária e vai
deixar o Estado quebrado. Ele iludiu as pessoas.

Hoje de manhã, a secretária deu mais uma coletiva. A coletiva da secretária é uma
provocação:  ela  chama  uma  associação  de  professores,  diz  que  não  respeita  o
sindicato da categoria e que ainda não sabe o que vai fazer, mas que a culpa de tudo
é do sindicato.  Imaginem, uma secretária  de  Educação chama uma coletiva  para
dizer que a culpa da Lei nº 100 é do sindicato. Imaginem isso. Ela ataca o sindicato
da categoria, jogando os professores contra a sua própria categoria. Mas, secretária,
o que a senhora vai fazer? Qual é o montante de recurso que será colocado no INSS
para tranquilizar esses professores de que terão tempo de aposentadoria? Isso eu
ainda  não  sei.  Isso  sou  eu  imaginando,  porque  nenhum  repórter  se  dignou  a
perguntar isso a ela, porque se se perguntar e a resposta não for conveniente, não
vai  sair  mesmo no jornal.  Então,  os repórteres  vão lá,  escutam o que ela fala,  e
transcrevem  no  outro  dia.  Não  há  nada  investigativo.  As  professoras  e  os
trabalhadores da educação estão feitos doidos na escola chorando.

Outro dia,  recebemos aqui os de Betim. A deputada Maria do Carmo estava lá.
Também não há aula à noite. O governo soltou uma portaria determinando que os
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estudantes da noite, entre 14 e 16 anos, só podem estudar à noite se tiverem carteira
assinada. Assim, tirou um monte de vaga. Então, há alunos choramingando, menos
vagas para professores, mas muitos alunos sem vagas nas escolas.

Agora,  ele  criou  o  sexto  horário.  Diz  o  governo  que  é  para  o  ensino
profissionalizante,  como  se  alguém  pudesse  ser  profissionalizado  apenas  com  o
acréscimo de um horário. Quem conhece escola pública - eu dei aula durante 10 anos
em escola pública - sabe que um sexto horário, nas condições impostas na escola, só
serve para cansar mais ainda o pobre professor mal remunerado e o coitado do aluno
em condições ultrarruins de estrutura na escola. Mas ele serve na propaganda. Vocês
verão: “Minas avança, o governo de Minas criou o sexto horário, agora os nossos
alunos terão curso profissionalizante”. Mas, os professores que darão aula nos cursos
profissionalizantes  serão  os  mesmos  professores  de  física,  de  matemática,  de
história, que terão de dar aula de outra matéria. Eles foram chamados, às pressas,
para um curso no Hotel Tauá. Eles ficaram de 5 horas às 11 horas na rodoviária para
serem levados às pressas para um curso que iria capacitar os professores para o
ensino profissionalizante do sexto horário. Olhem a mentira.

Aí vem com a mentira do Ideb. Muitos deputados não estavam aqui, mas o Ideb foi
desmascarado. O próprio Estadão, de São Paulo, colocou claro: em Minas houve um
avanço no Ideb de 22,5; e no Brasil, 30,8. Portanto, aquela propaganda do Minas
avançou no Ideb foi mais uma mentira criada. É nesse caos do ensino noturno - do
sexto horário, das professoras chorando, desorientadas, sem saber o que terão pela
frente, quanto tempo terão na escola, se serão ou não designadas -, nesse quadro
que  o  governador  abandona  o  Estado  de  Minas  Gerais,  deserta,  sai  para  ser
candidato a senador. Esse é o quadro, e o governador nos manda uma carta dizendo
que fez tanto por Minas.

Sinceramente, eu não sairia do governo, deixando um quadro desses nas escolas.
Se eu fosse governador, eu me negaria a sair sem resolver esse problema no quadro
das escolas. Não dá para deixar 98 mil pessoas sem saber o que lhes vai acontecer a
partir  de  uma lei  enviada  quando  o  Anastasia  era  vice-governador  do  Estado ou
secretário, não me lembro, e o governador era o imperador, o senador.

Deixa tudo dessa forma e vai embora, deserta. Hoje é o dia da deserção. Queremos
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fazer um convite aos deputados e às deputadas. Amanhã será o bota-fora. Vocês que
estão em casa estão convidados. Amanhã os professores vêm aqui,  às 14 horas,
para  o  bota-fora  do  governador,  na  Assembleia  Legislativa.  Provavelmente  os
professores vão me xingar, dizendo que eu falei para o governador não sair. Vão dizer
para deixá-lo ir embora logo, para botá-lo fora, pois estão doidos para ficarem livres
dele. Mas eu acho que era sua obrigação ficar até o barco afundar. Dizem que o
capitão, o comandante, tem de ficar até o barco afundar.  Agora que o barco está
afundando, o governador sai fora! Não, não pode!

Amanhã,  então,  os  professores virão fazer  o  bota-fora  do governador.  Eles  vão
trazer as reivindicações não atendidas: greve de 112 dias, sofrimento nas escolas, Lei
nº 100 feita com maldade, eleitoreira e temerária. E a secretária quer culpar os outros.
Aliás, uma outra característica do governo mineiro é sempre culpar os outros. Se o
índice de segurança está ruim, dizem que são as fronteiras do Brasil. Mas estados
que estão na fronteira têm o índice ruim, pois, na verdade, segurança pública é um
mal do País, tem de se dizer isso, é óbvio. Todos sabemos que é preciso melhorar.
Dizem, então, que é culpa das fronteiras, mas os estados que estão lá estão com
índices melhores que Minas Gerais. Minas foi o pior índice de segurança.

Gostaria, aliás, de fazer aqui justiça ao jornal O Tempo. Ele tem feito matérias muito
interessantes. Noutro dia fez uma sobre mineroduto e outra sobre segurança. Quando
os jornais querem, têm condições de fazer boas matérias. E o jornal  O Tempo tem
feito, questionando os índices. Ele fez uma matéria muito interessante em relação ao
mineroduto, dizendo que Minas agora será assolada por um mineroduto.

Tenho de contar uma coisa para vocês. Essa informação vocês precisam saber. O
governador, no dia 22 de janeiro, deputado Sávio Souza Cruz, assinou um decreto e
tornou  de  utilidade  pública,  no  Norte  de  Minas,  quase  400km  de  terra  de  sete
municípios, a fim de passar lá um mineroduto. Todos sabem que o mineroduto é a
água que pega o pó de minério e leva como lama até um porto, que será longe, no
Sul da Bahia. Esse é o mineroduto do Norte de Minas. Sabem de onde vem a água?
Do Rio Jequitinhonha. Ninguém questionou se essa transposição é boa ou ruim. Foi
feito algum processo de recuperação do Rio Jequitinhonha para o governador fazer
um  decreto  permitindo  um  mineroduto?  Vão  gastar  de  água  o  equivalente  ao
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abastecimento da cidade de Montes Claros. Tudo isso saindo do Rio Jequitinhonha,
aquele  que  está  morrendo.  Sabem  para  quem  será  a  desapropriação?  Para  a
empresa Sam Mineradora. A desapropriação do governador para tirar água do Rio
Jequitinhonha é só destinada àquela  mineradora específica.  Aqui  virou  a terra da
mãe-joana, do vale-tudo. Há uma notícia agora do Supremo. Ele não vota só coisas
ruins,  às  vezes  acerta,  como agora  por  exemplo.  Está  proibindo o  financiamento
privado de empresas. As empresas não podem contribuir. É uma boa notícia. A Sam
vai guardar um dinheirinho. Às vezes o mineroduto dela nem sai.

Mas veja bem, como pode desapropriar terreno para uma mineradora levar água do
Jequitinhonha?  Não  há  um  projeto  sequer  de  revitalização  do  Jequitinhonha,  no
entanto o governador solta um decreto retirando água daquele rio para parar lá no
mar. Imaginem! Isso é um crime. Se vocês passarem pelo rio, vão ver que se trata de
crime ambiental de proporções impressionantes. Ele já tem outros problemas e está
secando, já está assoreado; não aguenta tirar dele o equivalente ao abastecimento
de uma cidade como a de Montes Claros. Isso foi só um parêntese que lembrei aqui
do bota-fora do governador na questão da mineração. O bota-fora será amanhã, mas
eu precisava citar essa questão do mineroduto.

Quanto  às  escolas,  eu dizia  do  caos em que elas  se encontram, no entanto  o
governador sai no meio dele. Quando a Lei nº 100 foi bolada pelo governador, não
havia nenhuma intenção de ajudar as professoras.

O governo queria jogar para frente um problema. Qual o problema? O acerto de
contas com o INSS. Com um ajuste das leis da Previdência,  o INSS cobrava do
governo  acertar  contas.  Não  tendo  dinheiro,  o  governo  aprovou  uma  lei  por
unanimidade  na  Casa  Legislativa.  Eu  não  estava  aqui,  mas,  se  estivesse,
provavelmente também votaria como todos os deputados. Se uma lei do governo diz
que vai beneficiar todos e um deputado vota contra, ele vai para o inferno. Então,
jogou os deputados contra todo o mundo: “Aprovem essa lei porque ela vai fazer com
que esse problema estoure lá na frente. Enquanto isso, ganho a eleição e governo”.

O problema é que o Supremo julgou antes de o governador  sair.  Mas ele quer
colocar a culpa no PT. Sabem o que eles dizem? Que o STF é do PT. O STF, que
mandou prender José Dirceu, o Genoíno e soltar o Azeredo, é do PT. Foram 11 a 0, e
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dizem  que  o  Supremo  é  do  PT.  Foi  uma  atitude  do  PT  no  Supremo contra  as
professoras e contra o governador. Coitadinho do anjo do Aécio Neves. Ele tinha feito
a Lei nº 100 com boa intenção. E ainda há pessoas nas escolas que acreditam. Por
que elas  acreditam? Porque só  sai  essa versão.  Quando se liga  o rádio,  é essa
versão; quando se lê o jornal, está lá essa versão. É uma versão única. É o estado de
exceção na versão única da imprensa. É isso que estamos vivendo em Minas Gerais.

Às vezes é preciso que eu fale isso aqui, que eu gaste um tempo maior. Sei que
não agrada um ou outro, mas isso é preciso ser dito. É preciso expor as razões e o
que considero como correto a ser dito.

O caso da Lei nº 100 foi uma maldade elevada à enésima potência. Ganhou votos
demagogicamente, jogou as contas para o próximo governador pagar, não quitou com
o INSS e quer jogar a culpa no seu adversário. Se não for uma maldade elevada à
enésima potência, é elevada à quarta. O governador está tentando enganar os outros
e  as  coitadas  das  professoras,  que  estão  desesperadas  nas  escolas.  O  que  o
governador deveria fazer? Explicar o que será feito e não sair do governo. O que a
secretária deveria fazer? Explicar o que será feito e não jogar a culpa no sindicato ou
no PT ou no Supremo. O que será feito agora? O tempo de serviço será contado? O
governo vai pagar? Os professores podem ficar tranquilos?

Presidente, a secretária nunca vem a esta Casa. Já cansei de convidá-la para vir
aqui,  mas  ela  nunca  vem.  Portanto,  estou  apresentando  à  Comissão  de
Administração  Pública  o  seguinte  requerimento:  “O  deputado  que  este  subscreve
requer a V. Exa., na forma regimental, sejam convocadas a secretária de Educação” -
repito,  sejam convocadas - “Ana Lúcia Gazzola e a secretária de Planejamento e
Gestão  Renata  Vilhena,  para  prestarem  esclarecimentos  sobre  a  repercussão  da
decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100, de
2007”.

Não quero discutir  de quem é a culpa, isso nessa hora pouco importa. Quem é
culpado disso ou daquilo não importa aqui, embora o governo ande colocando a culpa
em quem não deve. Outro dia ouvi um deputado dizer - permitam-me, mas preciso
falar isso aqui - que a culpa é do Álvaro Souza Cruz. Ele é procurador da República,
concursado. É uma pessoa íntegra, de bem, eu o conheço. Ele é reconhecidamente
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um exemplo de procurador  da República no Estado de Minas Gerais e no Brasil.
Disseram que a culpa é dele porque a ele coube a primeira análise de uma denúncia
para  saber  se  aquilo  era  ou  não  constitucional.  Imaginem  o  procurador-geral  da
República  de  posse  de  uma  denúncia:  “Sr.  Procurador,  foram  efetivadas  98  mil
pessoas sem concurso público no ano de 2007. Estamos denunciando, pois isso não
é constitucional”. Essa denúncia chega a ele e lhe perguntam: “Procurador, qual a sua
opinião? O senhor poderia passar a sua opinião à chefia”. Assim, o que ele diria? Ele
mentiria? Ele deveria prevaricar? Não. Ele respondeu o que qualquer procurador ou
advogado teria de fazer. Evidentemente não se pode efetivar sem concurso público.

Isso  foi  remetido  à  Câmara,  em  Brasília,  que  iria  apreciar  a  opinião  desse
procurador. Por unanimidade, a Câmara também disse que era inconstitucional e foi o
que apresentou ao Gurgel. Como vocês sabem, o Gurgel não é petista. Aliás, pelo
contrário,  eu  o  denomino  como  antipetista  roxo.  Mas  ele  disse  que  era
inconstitucional,  e  ele  mesmo,  Gurgel,  apresentou  essa  ação  direta  de
inconstitucionalidade, que foi  julgada por unanimidade. Mas, pasmem, senhores e
senhoras, agora dizem que a culpa é do Álvaro Souza Cruz e do deputado Sávio
Souza Cruz, que, por ser irmão dele, tornou-se culpado pela Adin da lei enviada pelo
imperador e aprovada por unanimidade nesta Casa. É assim que funciona. E isso é
dito nas rádios, nos jornais, em todo os lugares, sem que tenhamos o direito de fazer
a defesa, porque não nos dão o direito  de nos manifestar  sobre essas questões.
Então,  Sávio,  era  preciso  dizer  isso  aqui  para  que  a  verdade  fique  clara  e  os
professores entendam como as coisas funcionam e estabeleçam para si quem são os
verdadeiros  demagogos  nessa  questão:  quem  enviou  isso  para  a  Assembleia
Legislativa,  quem  iludiu  as  professoras,  quem  fez  uso  de  gestão  temerária  e
eleitoreira nesse caos que está acontecendo.

Mas não é isso o que quero discutir com a secretária. Para mim, é insignificante
quem tem ou quem não tem culpa. Posso até achar que o Prof. Anastasia trabalhou
com boa intenção nesse caso,  mas não é essa a discussão. O que quero que a
secretária venha fazer na Assembleia é esclarecer aos deputados o que o Estado fará
diante desse problema social tão grave que está acontecendo nas escolas públicas.
Qual será a ação do governo do Estado? Como ele preservará os direitos, dentro da
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legalidade?  Até  agora,  o  Estado  não  respondeu  o  que  será  feito.  Ressalto  ser
fundamental que o Estado imediatamente observe a possibilidade de pagar a esses
professores e trabalhadores da educação envolvidos na Lei nº 100 o seu tempo de
serviço, com INSS. Isso é o mínimo, para que não sofram prejuízo em relação ao
tempo que trabalharam. Sei que isso ficará ao encargo do próximo governo, porque
este está quebrado. Aécio quebrou Minas, e Anastasia continuou a quebradeira. Sei
que ficará para o próximo governador, mas, mesmo assim, é preciso que se garanta o
direito do trabalhador. Essa é a preocupação que tenho.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Quero fazer um apelo a V. Exa.
Está para desabar agora, em Belo Horizonte, uma tempestade como a de ontem. O
meu apelo, então, é que V. Exa. interrompa o seu pronunciamento para votarmos e
liberarmos os companheiros  que estão nas galerias  para irem para casa.  Após o
Grande Expediente, V. Exa. terá, com a minha participação, mais 2 horas para discutir
a maneira como esta Casa votou e deu uma sobrevida aos professores àquela época,
como realmente era necessário fazer. Esse é o apelo que faço.

O deputado Rogério Correia* - Vou atender ao apelo de V. Exa. Aliás, agradeço a
intenção, mas já terminei meu pronunciamento e não vou fazer essa discussão hoje.
Quero  apenas  pedir  aos  deputados  que  aprovem  esse  requerimento  a  fim  de
convocarmos as duas secretárias para nos esclarecer como vai ficar a situação dos
professores e  dos trabalhadores em educação neste momento difícil  nas  escolas
estaduais. Era o pronunciamento que queria fazer. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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 os arts. 192 e 263, inciso I, do Regimento
Interno. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  A
presidência lembra ao Plenário que o projeto será aprovado se obtiver, no mínimo, 39
votos favoráveis. Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim”:
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Adalclever  Lopes -  Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus  Filho -  Alencar  da
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago  -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos
Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do  Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -
Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -  Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro
-  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca
Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 54 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 e
2.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes -  Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus  Filho -  Alencar  da

Silveira Jr.  -  Almir  Paraca -  Ana Maria Resende -  André Quintão - Antônio Carlos
Arantes  -  Antonio Lerin  -  Arlen  Santiago -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir
- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon
Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely
Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -
Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -
Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente
Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  52  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão
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aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei  Complementar  nº  57/2014,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2.  À  Comissão  de
Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.828/2014, do governador do Estado,
que reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever  Lopes -  Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus  Filho -  Alencar  da

Silveira Jr.  -  Almir  Paraca -  Ana Maria Resende -  André Quintão - Antônio Carlos
Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago -  Cabo  Júlio  -  Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro
Silva - Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio de Castro - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo
Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques
Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo
Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  53  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Administração Pública.

Declarações de Voto
O  deputado  Rômulo  Viegas  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,  deputado  Dinis
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Pinheiro,  Srs.  Deputados  e  Sras.  deputadas.  A  minha  fala,  Sr.  Presidente,  vai
totalmente contra o que foi dito pelos dois oradores que discutiram o projeto de lei
que acabamos de aprovar. Pelo contrário, entendemos que o governador Anastasia,
bem como o senador Aécio Neves, ao administrarem o governo do Estado, fizeram,
sim, uma gestão extremamente qualificada, uma gestão de eficiência, para atender a
população mineira e, claro, os seus diversos segmentos. Acho que a discussão da Lei
nº  100  tem  de  ser  aprofundada.  Vemos  os  deputados  criticando  os  direitos  dos
professores, mas, se fizermos uma comparação com o que faz o governo federal com
o programa Mais Médicos, evitando as leis trabalhistas dos médicos cubanos que
vêm aqui, há realmente um contrassenso total nessa fala. Por outro lado, presidente,
o Estado de Minas, ao receber votações expressivas na reeleição do senador Aécio
Neves,  do  governador  Anastasia,  demonstra  claramente  que  a  maioria  do  povo
mineiro acertou em escolher o governo do PSDB para administrar  o Estado. Mas
mágica ninguém faz. É como se o governo federal também estivesse no país da Alice,
o  país  das  maravilhas.  Estamos  vendo  a  situação  do  Brasil.  Todos  os  estados
brasileiros e as prefeituras estão passando por sérias dificuldades. Há concentração
de recursos nas mãos do governo federal, que não investe, deputado João Leite, nas
estradas federais nem na segurança pública dos estados e dos municípios, pondo os
governadores, os estados e os municípios em sérias dificuldades. Portanto nós, da
base do governo, cumprimentamos e parabenizamos o governador Anastasia, que
deixa o governo para continuar ao lado do senador Aécio Neves rumo a apresentar
ao Brasil  a  nossa gestão,  a  gestão  de eficiência do PSDB.  Quero  parabenizar  o
governador  Anastasia  e  o  vice-governador  Alberto  Pinto  Coelho,  que  assumirá  o
comando do Estado - homem público, de conhecimento, com experiência e quatro
mandatos na Assembleia de Minas e excelente articulador. Minas continuará em boas
mãos. O governador Anastasia deixa as suas funções para exercer outras maiores. O
vice-governador Alberto Pinto Coelho continuará comandando Minas Gerais rumo ao
desenvolvimento e ao trilho do progresso. Sabemos da honradez de Aécio Neves, de
Anastasia e agora de Alberto Pinto Coelho, que comandará o Estado e continuará
tendo o apoio desta base do governo. Precisamos mostrar sempre para a população
mineira a comparação do que faz o governo federal com os governos dos estados e
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as prefeituras, porque somos uma federação. Não adianta vir aqui e dizer que não
temos de discutir governo federal. Temos sim, pois somos entes e células da Nação,
mas uma maior concentração de dinheiro público fica nas mãos da União. Realmente
isso faz com que estados e municípios fiquem de pires nas mãos, dependendo de
migalhas do governo federal.  É hora de mudarmos esse quadro e de darmos um
basta nesse modelo de distribuição que se alastrou pelo Brasil nesses anos todos.
Queremos  ver  o  PSDB comandando  a Nação e  continuando a  gestão  em Minas
Gerais,  porque  temos  eficiência  e  resultados.  Fica  esta  pergunta:  por  que  essa
discussão dos direitos  dos servidores, da Lei  nº  100,  enquanto o governo federal
contrata,  Doutor  Wilson,  médicos  cubanos  sem  nenhuma  segurança  nem  lei
trabalhista? Agora, com as denúncias que foram apresentadas... Aí entra em cena os
Ministérios  da  Justiça  e  do  Trabalho,  que  precisam  verificar  o  todo,  e  não  em
separado.  Não  há  como separar  estado  e  município  do  governo  central,  federal.
Portanto,  declaro-me favorável  ao  que foi  votado,  mas sou radicalmente  contra o
pronunciamento dos oradores anteriores, defendendo a bandeira do senador Aécio
Neves, do governador Anastasia e do vice-governador, que será o nosso governador
Alberto Pinto Coelho.

O  deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  quero  saudar  os  defensores  e  as
defensoras presentes, que tiveram de fazer um exercício de paciência nesta tarde, de
aguentar um chororô e um falatório das tribunas. Parece assim sensibilidade, mas
não é.  Foram aqueles  que conduziram a derrota  de  D.  Lica,  nossa cantineira  da
escola estadual... Deputado Sebastião Costa, foram 30 anos fazendo o alimento do
aluno.  Eles  perseguiram  a  D.  Lica.  Quer  dizer,  buscaram  fazer  com  que  fosse
inconstitucional o amparo de aposentadoria que demos a ela, assim como à D. Neusa
e  a  todos  que  serviram  o  Estado  por  quase  30  anos.  Perseguiram  professores,
auxiliares de serviço das nossas escolas, cantineiros e tiraram a aposentadoria deles.
Não tenho de dizer outra coisa. O Supremo votou. O relator foi advogado do PT, que
votou contra a D. Lica, que faz pão de queijo, sopa e alimentação para os alunos da
escola estadual. Nunca vi uma covardia como essa, pois foram eles que vieram dizer
que era inconstitucional. Inconstitucional são mais cubanos para o Brasil. Um jovem
brasileiro  para  ser  médico  neste  país  tem  de  fazer  residência  médica  e  se
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especializar. Se estudar na Bolívia ou em outro país, tem de fazer o Revalida. Agora,
para o PT, não. Chega o médico cubano, entra no Brasil sem fazer concurso público,
sem residência médica, sem especialização e se torna médico no serviço público.
Perseguiram  a  D.  Lica,  mas  não  perseguiram  os  médicos  cubanos.  São  mais
cubanos para o Brasil. Eles podem, mas a D. Lica, não. Perseguiram a D. Lica e a
denunciaram. Pesaram a mão do Supremo contra a D. Lica e vieram falar de PSDB e
Defensoria Pública. Em 1997, o Eduardo Azeredo chamou concurso público para a
Defensoria Pública. Ele, do PSDB, sancionou a lei que levou o defensor público para
todas  as  comarcas  de  Minas  Gerais.  Depois  Aécio  Neves  reconheceu  o  papel
importante do advogado público, do defensor público. O PSDB respeita a Defensoria
Pública.  Agora  o  governador  Antonio  Anastasia,  em  sua  saída,  vai  sancionar  a
carreira, o novo salário, a melhoria dos salários dos defensores públicos do Estado de
Minas Gerais. Não tem autoridade. Porque, quando era um determinado governo, a
Defensoria Pública fechou em Minas Gerais. O defensor-chefe era o conterrâneo do
nosso Tadeu Martins, o nosso “bala boa”. Era tão bala boa que fechou a defensoria, e
as pessoas não tinham atendimento. Conheço a história. Lamento, Sr. Presidente, e
queria que a Mesa da Assembleia Legislativa retirasse alguns tratamentos, termos
utilizados  no microfone contra  o  senador  Aécio  Neves,  homem amado por  Minas
Gerais, que está com mais de 90% de aprovação. Quero ver eles irem ao interior,
onde as estradas foram asfaltadas,  onde houve combate à pobreza rural,  onde a
telefonia  chegou,  para  falar  mal  como  falaram  do  senador  aqui,  tratando-o  com
termos pejorativos. Retirem esse lixo que foi dito contra o senador da República dos
anais da Assembleia Legislativa. Não é dessa maneira. Não chegarei aqui e falarei
dessa maneira da presidente da República ou de ex-presidentes da República. Foram
utilizados termos chulos contra o senador, contra o governador Antonio Anastasia. É
lamentável, Sr. Presidente, como fazem; é triste ver isso. Ficaram aqui esse tempo
todo dessa maneira. Eles foram contra a D. Lica. O Estado pesando contra a D. Lica.
“É  inconstitucional.”  E  os  “mais  cubanos”?  “Cubano  pode,  cubano  pode  vir,  não
precisa de Revalida, de residência médica nem de concurso público.” Mas a D. Lica,
fazendo alimentação escolar, precisa. É um espanto, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Quero manifestar também a minha satisfação
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em ter votado e ajudado a aprovar o projeto em defesa dos defensores públicos, que
fazem um belíssimo trabalho em defesa das pessoas mais necessitadas. Parabéns.
Estamos juntos. Quero manifestar ainda, com alegria, a presença, Sr. Presidente, de
uma comitiva de 11 vereadores de Passos. Seis estão presentes, estão ali na porta:
vereadores João Batista Resende, Cenira, Isabel Aparecida Ribeiro - Belinha -, Alex
Bueno, Hilton Silva, meu conterrâneo, Iran Parreira e o Reinaldo Santos de Oliveira,
Nardão. Assinaram com os vereadores Luís Carlos, Dentinho, presidente da câmara;
Flávio Orlandi, Cláudio Antônio Félix e José Roberto Bernardes um ofício, dirigido à
minha  pessoa.  Amanhã  será  um  dia  histórico  para  a  educação  em  Minas  e
principalmente  para  a  nossa  região.  Será  realizada  a  estadualização  da  Fesp,
transformando  a  fundação  em  Uemg.  É  um  sonho  de  muitos  anos  do  povo  de
Passos, do meu Paraíso, do meu Jacuí e de toda a região. O governador enviou um
projeto de lei a esta Casa, ao qual tive a felicidade de apresentar duas emendas que
foram aprovadas, contribuindo para a sua melhoria. Amanhã o governador assinará o
decreto de estadualização da Fesp. João, você me entregou o ofício agora há pouco,
e estamos muito ansiosos. Se Deus quiser,  amanhã o governador nos dará essa
grande notícia: a estadualização da Fesp. Espero que ela entre em prática o mais
rápido possível.  Vamos aguardar  o dia  de amanhã,  rezar  e pedir  a Deus que as
coisas todas deem certo, pois a nossa região e o nosso estado ganharão muito. O
deputado  Romão  deve  estar  muito  feliz,  pois  Ituiutaba  também  está  no  mesmo
projeto. O deputado Mosconi saiu agora há pouco. Queria falar-lhe sobre os episódios
ocorridos em Poços de Caldas. Eu conheço o Mosconi e as pessoas com as quais ele
lida e também acredito na inocência daquelas pessoas. Se Deus quiser, eles serão
absolvidos e poderão continuar trabalhando da melhor forma possível.

Neste momento, queria congratular-me com o nosso governador Antonio Anastasia,
que  hoje  encaminhou  a  esta  Casa  a  sua  renúncia,  uma  renúncia  positiva,  uma
renúncia  para  cumprir  os  prazos  da  legislação  eleitoral.  Se  Deus  quiser,  nós  o
teremos como o futuro senador da nossa Minas Gerais. Assim, o grande governador
Anastasia fará tanto quanto fez por Minas; um homem sério, que planeja e executa.
Os oradores anteriores às votações criticaram muito o governo Aécio-Anastasia. Fui
prefeito  por  três  mandatos,  Sr.  Presidente,  e  passei  por  todos  os  governadores.
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Documentos eram assinados, principalmente no governo Itamar Franco, mas tudo
que  assinavam  não  ia  para  a  frente.  Os  prefeitos  assinavam  convênios,  mas  o
dinheiro que chegava era só 10%, 20%. Os prefeitos faziam obras e se ferravam.
Muitas vezes eram processados porque diziam que o dinheiro havia sido desviado,
mas o governo é que não mandava esse dinheiro e não tinha responsabilidade. Nos
governos  passados,  antes  de  Aécio  e  Anastasia,  as  rodovias  estavam  todas
esburacadas, eram estradas de terra. Faziam uma ou duas rodovias para chegar às
cidades.  Mas,  nestes  dois  governos,  mais  de  200  rodovias  foram  executadas  na
nossa Minas Gerais. Agora mais um grande projeto do programa Caminhos de Minas
será executado no futuro, se Deus quiser. Congratulo-me com o nosso governador
Anastasia e agradeço-lhe o grande trabalho que fez. No programa ProMunicípio, o
dinheiro já está chegando às prefeituras - viu, deputado Sávio? O dinheiro já está
chegando às prefeituras. O prefeito fez o projeto direitinho, e o dinheiro está caindo
na conta. Quero congratular-me também com o nosso secretário de Obras, Carlos
Melles,  que  pilotou  o  projeto  ProMunicípio  na  Setop.  Todos  os  municípios,  sem
exceção, serão beneficiados. Temos de agradecer ao nosso governador Anastasia,
cumprimentá-lo e pedir a Deus que ilumine, dê forças a ele e aos secretários que
estão saindo,  para  que continuem seus trabalhos  na  defesa no nosso Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, nesta declaração de voto, venho
deixar meu voto favorável. Subo a esta tribuna também, Sr. Presidente, para, mais
uma  vez,  criticar  e  lembrar  a  dificuldade  pela  qual  estamos  passando  com  as
operadoras de telefonia celular. A cidade de Itabirito, minha cidade de Itabirito, pela
qual tenho o maior carinho e maior respeito - e sinto-me muito orgulhoso em estar
sempre representando Itabirito nesta Casa -, mais uma vez, Sr. Presidente, sofre com
o mau atendimento das operadoras. Eu dizia para um grupo de amigos na cidade de
Itabirito que ontem subiríamos a esta tribuna para criticar a Vivo. Não pude fazê-lo
porque tivemos um evento na Assembleia. Mas, quando eu falava de criticar a Vivo,
os meninos me enviavam mensagem pelo telefone dizendo que não podia ser só a
Vivo, mas a Vivo, a Claro, a Oi e a Tim. Falo “Vivo” porque ali  temos um número
maior de aparelhos da Vivo. Infelizmente, as antenas que estão servindo à cidade de
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Itabirito  não estão  atendendo a  população.  Eles  não conseguem falar,  há pontos
cegos na cidade, as operadoras estão prestando um péssimo serviço na cidade de
Itabirito,  principalmente a Vivo.  Uma cidade que está crescendo a cada dia,  uma
cidade produtiva, uma cidade viva, como costumo falar, Sr. Presidente. Fica aqui o
registro e a solicitação. Pedimos uma CPI ao lado do deputado Sargento Rodrigues
há seis meses, o trabalho foi feito pelos deputados, mas o serviço não melhorou.
Com  a  CPI,  nós  ganhamos,  sim,  um  programa  do  governo  em  que  estarão
implantando novas antenas. E podem ter certeza de que o nosso pedido da CPI foi
um pontapé inicial dado por esta Casa, por este deputado e pelo deputado Sargento
Rodrigues.  Uma CPI  que  se  tornou  nacional,  ocorreu  em  todas  as  assembleias.
Teremos na cidade de Itabirito três antenas, mas não podemos esperar por essas
antenas para melhorar a qualidade do serviço ali na minha cidade. A população não
aguenta ficar pagando caro para não falar. A população não aguenta mais o serviço
que  é  prestado.  Então,  fica  aqui,  Sr.  Presidente,  o  apelo  a  essas  operadoras.
Estaremos, mais uma vez, notificando, solicitando e implorando à Vivo que preste um
bom serviço aos moradores da região de Itabirito, na região dos inconfidentes.

Para completar, Sr. Presidente, estou muito triste com a política e a politicagem que
estamos vendo nas últimas semanas e nos últimos dias. Ainda não tive oportunidade
de falar com os companheiros do PT, mas, ao ver tudo o que aconteceu - e falo aqui
como cidadão,  esquecendo os meus sete  mandatos e  os  meus 26 anos de vida
pública -, vemos que a coisa está piorando a cada dia. Com o problema da CPI da
Petrobras, estamos vendo uma farsa no Brasil.  Uma farsa que existia antes, uma
farsa que existe hoje quando eles falam e a oposição ao governo Dilma pede a CPI
da Petrobras, com todas as falcatruas que estamos acompanhando pela imprensa.
No  fundo,  como brasileiro,  como cidadão,  como pai  de  família,  vejo  que  é  uma
situação de faz de conta. Quando vemos o governo falando na CPI da Petrobras,
queremos saber da CPI dos trens de São Paulo, queremos e vamos pedir uma CPI
da  Cemig.  Sr.  Presidente,  deputados,  população  mineira,  telespectadores  da  TV
Assembleia que nos assistem agora - uma TV que eu subi à tribuna para pedir a sua
criação,  o  primeiro  deputado  que  falava  de  TV Assembleia  há  17  anos  -,  o  que
pensamos hoje? Só estão mostrando e pedindo apuração de fatos que aconteceram
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em  São Paulo,  fatos  que  aconteceram  por  exemplo na Cemig,  querem averiguar
porque pediram a CPI da Petrobras. É aquele negócio de menino pequeno: não fale
de mim, senão vou falar de você também. Por que só agora o governo Dilma, os
deputados da base de governo falam de CPI nos trens de São Paulo e na Cemig?
Por que não falaram isso há seis meses, quando tinham a maioria no Congresso? Por
que não falaram há um ano, há dois, três anos? Por que não passaram o Brasil a
limpo antes? Por que só agora estão falando em CPI de fato que já aconteceu? Será
que o povo mineiro e brasileiro vai continuar acreditando nos homens que ali estão?
Não  passou  da  hora  de  o  Congresso  passar  essa  história  a  limpo? É  essa,  Sr.
Presidente, nossa colocação. É triste subirmos à tribuna para lembrar que o que está
errado tinha de ter sido apurado na hora em que aconteceu. Não se deve esperar o
tempo passar para depois falar: “Você chutou e furou a minha bola. Agora vou furar a
sua também”. Isso é muito feio, presidente.

O deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado. Sr. Presidente, também quero trazer a
esta Casa minha fala neste momento tão importante, quando o governador de Minas,
num gesto de muita responsabilidade, coerente como sempre foi durante toda a sua
permanência à frente do governo, encaminha essa carta de renúncia ao seu mandato
de governador para assumir, como ele próprio disse, cargos importantes. É um novo
chamamento, uma nova responsabilidade que ele assume a partir de sexta-feira, dia
4,  meu  caro  amigo  João  Leite.  Essa  peça,  esse  ofício  que  o  governador  nos
encaminha é algo extraordinário,  por meio do qual  ele mostra sua coerência, sua
humildade, seu respeito pelo povo de Minas e por esta Casa. Talvez em um dos
últimos atos  da  sua administração,  ele vem apresentar  esses dois  projetos  de lei
complementar,  beneficiando  a  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais.  O
primeiro  deles  define as  competências  e  dispõe sobre a carreira  dos defensores,
adequando a legislação do Estado à legislação federal. Ele cria, por esse projeto,
quatro categorias de defensores: a classe inicial, a classe intermediária, a classe final
e  a  classe especial.  É  estabelecido  também o número de vagas.  Deputado João
Leite, para a classe especial serão 200 vagas de defensores; na classe final, 250
vagas; na classe intermediária,  350 vagas; na classe inicial,  400 vagas. Acho que
Minas Gerais será muito bem servida por esses profissionais. Não sei se o mesmo



298
____________________________________________________________________________

acontece com os demais companheiros deputados, mas recebo pedidos de cidades
como Francisco Sá, que tem uma penitenciária, mas não possui órgão da Defensoria.
O mesmo ocorre em Janaúba, Bocaiuva e em outras cidades de porte médio. Talvez
uma das maiores e mais justas reivindicações fosse a criação da Defensoria nesses
municípios. Citaria também Porteirinha, Coração de Jesus e várias outras cidades. O
governo de Minas, agora, sim, poderá pensar em criar essas unidades de Defensoria
porque  teremos  número  suficiente  de  bons  advogados,  de  bons  defensores.
Abnegados trabalhadores em favor das pessoas mais humildes serão colocados à
disposição da população mineira. Muita gente falou sobre o segundo projeto, mas não
disse que ele cria o subsídio dos membros da Defensoria Pública. Há pouco tempo
vimos  defensores  virem  a  este  Plenário  para  pedir  ajuda  aos  deputados,  após
mostrarem seus contracheques. Diziam que estavam recebendo uma miséria, o que
era verdade. A partir de então, por meio das ações do governo Anastasia, esta Casa
foi recuperando um pouco a dignidade dessa classe. Por esse projeto, deputado João
Leite, a partir do dia 1º de maio, ou melhor, de junho agora, os defensores da classe
inicial  perceberão  um  salário  de  R$16.022,00.  Os  da  classe  especial  receberão
R$21.262,00.  A partir  de  2015,  os  defensores  iniciais  passarão  a  receber  quase
R$19.000,00, e os especiais, quase R$26.000,00. Acho que isso mostra claramente a
opção  do  governador  Anastasia  e  desta  Casa,  independentemente  de  posições
político-partidárias: o respeito aos defensores. Estou muito feliz por poder votar esses
dois projetos em homenagem aos defensores e por receber e votar os projetos ainda
na gestão do governador Anastasia. Daqui a pouco, logo após esta fase, vou usar
novamente a tribuna para mostrar quem foi e quem é o governador Anastasia para
nosso estado e para nosso povo. Muito obrigado.

O deputado André Quintão - Sr.  Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
inicialmente gostaria de cumprimentar todas as defensoras e todos os defensores
públicos de  Minas  Gerais.  Votamos favoravelmente  aos projetos  que melhoram a
carreira deles, promovendo uma mobilidade maior na carreira em tempo mais curto.
Além disso, propomos um legítimo reajuste, que melhorará as condições de trabalho
dessa importante categoria que defende o direito dos mais pobres. A Defensoria, bem
estruturada e valorizada, pode ser a garantia do acesso dos mais pobres à Justiça.
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Por isso estamos aqui, em todas as votações, valorizando e caminhando junto com a
Defensoria,  lembrando que precisamos universalizar  a presença da instituição em
todas as comarcas e em todas as microrregiões de Minas Gerais. Temos um duplo
desafio:  melhorar  as  condições  de  trabalho  e  de  remuneração,  garantindo
permanência e evitando rotatividade de defensores e defensoras, juntamente com a
necessidade  de  expansão  desse  quadro  para  cobertura  em  todas  as  regiões  de
Minas.

Não poderia, deputados, ouvir nas declarações de voto algumas críticas ao governo
federal que eu, sinceramente, gostaria de rechaçar. O programa Mais Médicos hoje é
um programa requisitado pelos municípios menores e pelas populações mais pobres.
Não vou discutir se é legítima, se é correta a atitude dos profissionais médicos. Eu
mesmo tenho irmã médica e um irmão médico. Sabemos que muitas vezes a fixação
do médico no interior  está diretamente relacionada às condições de trabalho. Não
podemos imputar à categoria médica uma rejeição à fixação nas cidades menores
simplesmente pela questão salarial. Sabemos que temos muitos médicos e médicas
responsáveis  que não se  fixam no interior  por  não terem condições  de  exercício
profissional qualificado e responsável. Criticar, caricaturar o programa Mais Médicos é
nadar contra a maré, porque aqueles médicos e médicas, cubanos ou não, que estão
indo para o interior de Minas estão cumprindo um bom trabalho. Esse é um ponto que
eu queria destacar. O outro ponto diz respeito a uma pretensa gestão infalível do
Estado de Minas Gerais, como se tudo aqui fosse ótimo. Estava agora mesmo, antes
dessa votação, em uma audiência pública conduzida pelo deputado Almir Paraca, da
Comissão Extraordinária das Águas, discutindo a não cobertura de prestação de água
e esgoto em Novo Cruzeiro, cidade muito importante em Minas Gerais. Temos um
contrato de programa nessa cidade, assinado pela Copanor, deputado Tadeu Martins
Leite, de 2008, e estamos em 2014. A população, o Conselho de Desenvolvimento
Rural  Sustentável,  presidido  pelo  Edmilson,  o  prefeito  Gilsinho,  o  presidente  da
câmara, representantes de comunidades tiveram de vir até aqui para dizer que esse
contrato-programa  está  sendo  discutido  há  seis  anos  e  até  hoje  não  foi
implementado. A versão estadual do programa Água para Todos não chega ao Vale
do Jequitinhonha. Temos uma profusão de órgãos com uma política absolutamente
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desarticulada na gestão  dos  recursos hídricos para  o  semiárido  mineiro:  Copasa,
Copanor, Sedru, Ruralminas, Secretaria dos Vales, enfim, um conjunto de órgãos, e
não se consegue colocar um poço artesiano em funcionamento em Novo Cruzeiro,
não se consegue implantar  um sistema simplificado de água.  Então,  é muito fácil
jogar  pedra no governo federal,  mas,  nesse caso,  o  governo do Estado,  em sua
versão do programa Água para Todos, atua com os recursos do governo federal, da
nossa  mineira  presidenta  Dilma,  que tem  feito  um belíssimo trabalho  e  envidado
esforços nas várias áreas.

Então, presidente, mais uma vez, queria parabenizar a Defensoria, a Dra. Andrea,
defensora, e os defensores espalhados por todo o Estado. Por fim, queria dizer que a
discussão  sobre  políticas  públicas,  sejam  federais,  sejam  estaduais,  não  pode
resvalar  para  esse  tipo  de  superficialidade  de  criticar  o  programa  Mais  Médicos
simplesmente por uma questão de nacionalidade do profissional. Temos que ir mais
fundo,  até  a  raiz  dos  problemas,  sejam  federais,  sejam  estaduais,  com  a
responsabilidade de não deixarmos nossa atuação ser contaminada pelo ano e pelas
paixões eleitorais.

Prorrogação da Reunião
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - A presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min.
Declaração de Voto

O  deputado  Tadeu  Martins  Leite  -  Caro  presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,
também  gostaria  de  declarar  meu  voto  favorável  à  Defensoria  Pública  e  de
parabenizar toda a Defensoria Pública de Minas Gerais por mais essa vitória. Desde
os primeiros dias do nosso mandato nesta Casa, já fizemos essa discussão, primeiro,
obviamente,  sobre  a  valorização  do  defensor,  pois  sabemos  as  dificuldades  que
esses  profissionais  enfrentam  pelo  interior  de  Minas  Gerais  e  a  importância  do
trabalho  da  Defensoria  Pública  para  os  mais  necessitados.  Então,  obviamente,  a
valorização do defensor, por meio desse projeto de lei que votamos há pouco, foi,
sim,  uma vitória  para  essa  classe  tão  guerreira  e  batalhadora.  É  claro  que  não
poderia deixar passar em branco: tenho de fazer mais uma cobrança, já que a nossa
função,  como deputados estaduais,  é,  de fato,  cobrar  cada vez mais  valorização,



301
____________________________________________________________________________

trabalho  e  cobertura  para  as  pessoas  do  Estado.  Não  me  recordo,  mas  algum
deputado  falou  sobre  a  necessidade  de  ampliarmos  a  quantidade  de  vagas  da
Defensoria Pública em Minas Gerais. Sei que isso foi tratado no projeto de lei, mas é
uma discussão que fazemos há muito tempo. Caro presidente, não tenho o número
exato, mas certamente mais de 50% das comarcas de Minas Gerais não possuem
defensores públicos. A região Norte de Minas é a mais carente de todo o Estado, e lá,
das 21 comarcas, apenas 5 possuem defensores. O déficit  ainda é muito grande.
Precisamos trabalhar e cobrar para que ele seja amenizado o mais rápido possível.
Há cerca de um ou dois meses, em comarcas que não possuem defensores públicos,
alguns casos estavam sendo resolvidos com advogados e defensores dativos. Hoje, a
situação já foi regularizada, mas, há dois meses, a OAB rescindiu o acordo com o
tribunal,  e  as  comarcas  que  não  tinham  defensores  ficaram  sem  os  advogados
dativos.  Esse  foi  o  caso  de  Januária,  cidade  grande  e  importante,  que  não  tem
Defensoria  Pública,  não  ficou  com  os  advogados  e  defensores  dativos  e  passou
dificuldade.  Sabemos  hoje  a  quantidade  de  pessoas  que  esperam  por  essa
assistência  jurídica.  Então,  caro  presidente,  quero,  sim,  parabenizar  a  Defensoria
Pública  de  Minas  Gerais  por  mais  essa  vitória  e  os  guerreiros  defensores  pela
valorização  que  votamos  aqui  hoje  neste  Plenário.  Precisamos,  sim,  continuar
cobrando cada vez mais  para  ter  mais  defensores públicos espalhados na nossa
comarca. Temos de trabalhar obviamente para que, algum dia, todas as comarcas
tenham de fato defensores públicos. É claro que isso gera mais empregos, mas gera
principalmente tranquilidade e conforto para os mineiros e as mineiras, especialmente
os mais necessitados, que estão espalhados por todo o Estado de Minas Gerais e,
especialmente - não posso deixar de falar -, em toda a região do Norte de Minas e do
Jequitinhonha. Um abraço, presidente. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, estou vendo que não há quórum para

continuar os trabalhos e solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.
Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
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logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária
de amanhã, dia 3, 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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA EM 2/4/2014

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Anselmo José Domingos - Braulio Braz - Cabo Júlio

- Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista -
Duarte Bechir - Durval Ângelo - Glaycon Franco - João Leite - Lafayette de Andrada -
Liza  Prado  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Marques  Abreu  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses -
Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A presidência  deixa  de  abrir  a
reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  deputadas  e  os  deputados  para  a
ordinária de  logo mais,  às  14 horas,  com a  ordem do dia já  publicada,  e para  a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2014
Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda, Marques Abreu, Carlos Mosconi (substituindo o deputado Célio Moreira, por
indicação da liderança do BTR) e Pompílio Canavez (substituindo o deputado Paulo
Lamac,  por  indicação da liderança do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara
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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. A seguir, comunica o
recebimento de ofício do presidente da Câmara Municipal de Capelinha e dos demais
vereadores  dessa  Casa  solicitando  apoio  para  a  construção  de  núcleo  de
atendimento  a  usuários  de  drogas  e  menores  infratores  nesse  município;  de
comunicação da deputada Liza  Prado notificando que não poderá comparecer  às
reuniões entre os dias 24 e 28/3/2014, devido a compromissos políticos agendados
em Uberlândia; de e-mail da Sra. Ana Martins Godoy Pimenta, presidente executiva
da Federação Nacional das Comunidades Terapêuticas Católicas e Instituições Afins,
agradecendo  o  convite  para  audiência  pública  em  27/3/2014  e  justificando  sua
ausência  no  evento;  e  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Rômulo  de
Carvalho Ferraz, secretário de Defesa Social (27/2/2014); da Sra. Ana Lúcia Almeida
Gazzola, secretária de Educação, e do Sr. Cloves Eduardo Benevides, subsecretário
de  Políticas  sobre  Drogas  (22/3/2014).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das
seguintes  proposições,  cuja  relatoria  avoca  a  si:  Projetos  de  Lei  nºs  4.871  e
4.892/2014, 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. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei nº 4.691/2013. 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 9.385/2014, dos deputados Vanderlei Miranda, Neider Moreira, Adelmo Carneiro
Leão e Wander Borges, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Defesa
Social  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  centro  socioeducativo  para
internação de adolescentes que pratiquem ato infracional e para a implementação de
medidas  socioeducativas  em  meio  aberto,  com  vistas  a  atender  o  Município  de
Itamarandiba e região;

- nº 9.386/2014, dos deputados Vanderlei Miranda, Neider Moreira, Adelmo Carneiro
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Leão e Wander Borges, em que solicitam seja encaminhado às Secretarias de Saúde
e  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  implementação  de  ações  do
programa  Aliança  pela  Vida  em  Itamarandiba  e  região,  especialmente  para  a
aprovação do credenciamento  da  Associação Amar  e  Renascer,  nesse município,
para receber os benefícios do Cartão Aliança pela Vida;

- nº 9.387/2014, dos deputados Vanderlei Miranda, Neider Moreira, Adelmo Carneiro
Leão e Wander Borges, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado
pedido de providências para a implementação do acompanhamento social na rede
pública de ensino do Estado, nos termos da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007;

- nº 9.388/2014, do deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Saúde para debater, em audiência pública, em Poços
de Caldas, o aumento dos índices de criminalidade em alguns municípios da região
Sul e a relação entre o consumo de drogas e os crimes violentos nela ocorridos;

- nº 9.389/2014, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja realizada reunião
em São Lourenço para debater,  em audiência pública, o enfrentamento do uso de
crack e outras drogas nesse município e região;

-  nº  9.390/2014,  do  deputado Vanderlei  Miranda,  em que solicita  seja  realizada
reunião para  debater,  em audiência  pública,  as  políticas  públicas de  prevenção e
combate  ao  uso  de  drogas  e  de  tratamento  dos  usuários,  com  a  presença  de
representantes de entidades do setor e do governo 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, 27 de março de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.930/2014

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  deputado  Leonardo  Moreira,  visa
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declarar de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Agricultores Familiares de
Goianá, com sede no Município de Goianá.

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

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

Fundamentação
A proposição  em  análise  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos

Artesãos e Agricultores Familiares de Goianá, com sede no Município de Goianá.
Conforme  consta  no  estatuto  da  entidade,  sua  finalidade  primeira  é  "prestar

quaisquer serviços que possam contribuir,  de forma sustentável,  para o fomento e
racionalização das atividades artesanais,  trabalhos manuais  e  agricultura familiar".
Para a consecução desse objetivo, a associação se propõe, entre outras ações, a
estimular a realização de compras em conjunto de matéria-prima e insumos e até
mesmo  a  emitir  notas  fiscais  em  nome  dos  associados  para  auxiliar  na
comercialização de seus produtos.

Como se trata de uma instituição apoiadora 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  4.930/2014  na  forma

apresentada.
Sala das Comissões, 3 de abril de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 65/2011
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria  do deputado Fred Costa, o projeto de lei  em análise dispõe sobre a

utilização de uniforme fora das dependências hospitalares e áreas correlatas em todo
o Estado de Minas Gerais.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram
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anexados à proposição o Projeto de Lei nº 1.319/2011, de autoria da deputada Ana
Maria Resende, e o Projeto de Lei nº 1.788/2011, de autoria da deputada Liza Prado,
por apresentarem semelhança de conteúdo.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de
Saúde e foi analisada preliminarmente pela primeira, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, em
cumprimento do disposto no art. 188 combinado com o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição  em  tela  visa  a  proibir  o  uso  de  uniforme fora  das  dependências

hospitalares por todos os profissionais da área da saúde que mantenham contato
direto com pacientes. De acordo com a justificativa do autor, o objetivo da medida é
reduzir  o  risco  de  infecções  que  podem  ser  transmitidas  por  meio  dessas
vestimentas.

Profissionais da área de saúde estão rotineiramente expostos a riscos de acidentes.
Por  essa  razão,  nos  termos  da  Resolução  da  Diretoria  Colegiada  nº  63,  de
25/11/2011, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, o serviço
de saúde deve garantir  que seus trabalhadores com possibilidade de exposição a
agentes biológicos, físicos ou químicos utilizem vestimentas para o trabalho, incluindo
calçados compatíveis com o risco e em condições de conforto.

A Norma Regulamentadora nº 6 da Consolidação das Leis do Trabalho determina
que  todo  equipamento  de  proteção  individual  -  EPI  -,  de  fabricação  nacional  ou
importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de
aprovação expedido  pelo  órgão nacional  competente  em  matéria  de  segurança e
saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, uniformes e jalecos
não são considerados EPIs - apesar de terem a função de proteger o profissional de
saúde - porque a eles não se aplica tal exigência.

É comum que os profissionais de saúde se habituem ao uso dessas vestimentas,
inclusive fora do local de trabalho. No entanto, a Norma Regulamentadora nº 32, do
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Ministério  do Trabalho e Emprego proíbe que os trabalhadores deixem o local  de
trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em
suas  atividades  laborais.  Tal  vedação  se  justifica  pelo  fato  de  que  essas  roupas
podem ser veículo de micro-organismos das unidades de saúde para outras pessoas
na rua e, também, o contrário: as mesmas vestimentas podem trazer para dentro do
ambiente  controlado  da  unidade  de  saúde  agentes  patogênicos  que  podem
comprometer a assepsia do local e infectar pacientes, em especial, os mais frágeis
como crianças e idosos.

Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apontou  a
competência  concorrente  entre  União,  estados  e  municípios  para  legislar  sobre
proteção e defesa da saúde, nos termos do art. 24, XII, da Constituição da República
de 1988 e o direito universal à saúde também garantido pela Constituição, nos termos
de  seus  arts.  196  e  197.  Essa comissão  ressaltou,  ainda,  que  a  proposição  em
análise está em consonância com a citada NR 32. Contudo, apresentou o Substitutivo
nº 1 ao projeto em exame a fim de alterar a Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém
o Código de Saúde de Minas Gerais, para incluir dispositivo no seu art. 83, que obriga
os  estabelecimentos  de  saúde  a  zelar  pelo  uso  adequado  das  vestimentas  dos
funcionários, proibindo que estes deixem o local de trabalho com as vestes utilizadas
em suas atividades laborais.

Uma vez que o  conteúdo da proposição exigirá  o  controle e a fiscalização dos
órgãos de vigilância sanitária, os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas
no art. 97 do mesmo código, que prescreve as sanções cabíveis na hipótese de não
cumprimento dos comandos de seu art. 83.

Estamos de acordo com as alterações propostas pela comissão anterior,  porém,
apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer,  a fim de tornar mais claro o
comando, determinando que as vestimentas a que a norma se refere são aquelas
utilizadas  para  a  biossegurança  dos  profissionais  e  que  é  proibida  a  saída  dos
trabalhadores  das  unidades  de  saúde  vestindo essas  peças  e  equipamentos  de
proteção individual.

Com relação ao Projeto de Lei nº 1.319/2011, de autoria da deputada Ana Maria
Resende, e ao Projeto de Lei nº 1.788/2011, de autoria da deputada Liza Prado, que
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foram anexados ao projeto de lei em epígrafe, a Comissão de Constituição e Justiça,
ao analisar os dispositivos que não constam no projeto em comento, concluiu que não
deveriam  ser  nele  inseridos,  argumentando  que  incorriam  em  inocuidade  ou  em
invasão de competência privativa do Poder Executivo. Estamos de pleno acordo com
as considerações da comissão a esse respeito, assim como com todas as alterações
propostas por ela.

Consideramos, ainda, que as medidas ora apresentadas são oportunas, pois visam
a suplementar as ações de prevenção de doenças, que, no nosso entendimento, são
as mais efetivas no contexto das ações e programas de saúde.

Conclusão
Em face das razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 65/2011,

no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 83 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, a que se refere o art.

1º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:
“Art. 83 - (…)
X - zelar pelo uso adequado das vestimentas de biossegurança e equipamentos de

proteção individual  e não permitir  que os funcionários  deixem o  local  de trabalho
utilizando-os.”.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Carlos Pimenta, presidente - Arlen Santiago, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.745/2011
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe “institui a

Bolsa-Aprendiz  e  autoriza  que  empresas  instaladas  no  Estado  recrutem  menores
aprendizes  em  número  equivalente  a  até  5%  de  seu  quadro  de  funcionários  e
descontem o valor de meio salário mínimo, pago a título de bolsa, do ICMS devido ao
Estado”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho,
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da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Em  reunião  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  o  relator  solicitou  fosse  a

proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego,
bem como ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que
se manifestassem sobre a viabilidade técnica da proposição. A resposta à solicitação
veio em forma de notas técnicas da Secretaria de Estado de Esportes e Juventude,
da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  da  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Emprego e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, as quais se
encontram anexadas ao processo.

Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por sua vez, opinou pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art.102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  de  lei  em  análise  pretende,  nos  termos  de  seu  art.  1º,  autorizar  as

empresas instaladas no Estado a recrutarem adolescentes e jovens aprendizes na
faixa etária de 16 a 20 anos, em número equivalente a até 5% de seu quadro de
funcionários.

O art.  2º da proposição estabelece o regime dos aprendizes, dispondo que eles
permanecerão na empresa durante quatro horas por  dia, pelo período máximo de
doze meses. O artigo ainda determina que os aprendizes receberão bolsa equivalente
a meio salário mínimo.

Por sua vez, o art. 3º do projeto dispõe que o valor pago a título de bolsa ao jovem
aprendiz poderá ser deduzido do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS - devido pela empresa ao Estado.

Por fim, o art. 4º prevê que a empresa deverá se cadastrar junto à Secretaria de
Estado  de  Trabalho  e  Emprego,  que  ficará  responsável  pela  fiscalização  do
cumprimento das exigências contidas na lei.
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A Comissão  de  Constituição e  Justiça  ressaltou  que  o  trabalho  do  menor  está
disciplinado no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal. Além disso, destacou que o
trabalho de aprendizagem constitui o processo de formação técnico-profissional a que
se submete o menor, objetivando qualificar-se para o mercado de trabalho. A matéria,
em nível infraconstitucional, encontra disciplinamento, basicamente, na Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT -, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069,
de 1990), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 1996) e em
convenções  e  recomendações  internacionais  aprovadas  pelo  Brasil.  A  comissão
ressaltou, ainda, que o trabalho do aprendiz está detalhadamente disciplinado pela
Lei  Federal  nº  10.097,  de  19  de  dezembro  de  2000,  que  altera  dispositivos  da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Em  seu  parecer,  apontou  os  vários  vícios  de  inconstitucionalidade  do  projeto
original. A matéria de que trata o projeto encontra-se inserida no ramo do direito do
trabalho, que é de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I,
da Constituição da República. Além disso, no que tange ao conteúdo do art. 3º da
proposição,  que dispõe que o valor  da bolsa paga ao jovem aprendiz poderá ser
deduzido do valor do ICMS devido pela empresa, não houve observância do art. 14
da Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de 2000 (Lei  de  Responsabilidade Fiscal  -
LRF).  Ademais,  caso  o  projeto  não  incorresse  nesses  vícios,  estaria  a  criar  um
programa de governo, inclusive com a atribuição de competências a um órgão do
Executivo  (art.  4º),  o  que implica  ofensa ao princípio da  separação dos Poderes.
Nesse aspecto,  a  Comissão de Constituição e Justiça observou que o  art.  4º  do
projeto,  ao  determinar  que a  Secretaria  de  Estado de Trabalho e  Emprego ficará
responsável pela fiscalização do cumprimento das exigências contidas na lei, vai de
encontro ao disposto no art. 66, inciso III, alíneas “e” e “f”, e no art. 90, inciso XIV,
ambos da Constituição Estadual, pois acaba por definir atribuições para secretaria
pertencente ao Poder Executivo.

É de se ressaltar,  também, que as manifestações das Secretarias de Estado de
Esporte e Juventude, de Fazenda, de Trabalho e Emprego e do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e Adolescente, em resposta à diligência requerida, não foram
favoráveis ao projeto original.
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Diante  desse  panorama,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou
substitutivo,  alterando a  Lei  Estadual  nº  18.136,  de  2009,  que instituiu  a  Política
Estadual da Juventude, a fim de que passe a haver nela, entre outros objetivos e
diretrizes da política, a previsão de inserção de jovens no mercado de trabalho.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social destacou que esta Casa
tem atuado para manter um debate constante sobre temas relacionados à inserção e
à  proteção  do  adolescente  no  mundo  do  trabalho,  mas  que  a  aprovação  da
proposição na sua forma original não seria a melhor maneira de contribuir para isso.
Ponderou que a proposição de emendas nas leis do ciclo orçamentário com vistas a
destinar recursos adicionais para programas que tenham por objetivo a inserção de
adolescentes e jovens no mercado de trabalho pode ser uma alternativa de atuação
mais efetiva. Assim, opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Considerando  as  ponderações  das  comissões  que  nos  antecederam  e
considerando que a proposição, na sua forma original, especialmente em seu art. 3º,
não observou o disposto no art. 14 da LRF, opinamos pela sua aprovação na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Destacamos, sobre a LRF, que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada
de estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em que iniciar  sua
vigência  e  nos  dois  exercícios  subsequentes  e  atender  ao  disposto  na  Lei  de
Diretrizes  Orçamentárias.  Deve  ainda  ser  demonstrado  que  a  renúncia  foi
considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e que não afetará as metas
de  resultados  fiscais  ou  deverá  a  proposta  estar  acompanhada  de  medidas  de
compensação, por meio de aumento de receita, o que não se verificou no caso em
análise, no que tange à proposição, na sua forma original.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.745/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
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Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Rômulo
Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.541/2011
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade

da adoção de pulseiras de identificação em pacientes da rede de saúde privada do
Estado.

Foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, com as Emendas nºs 1 e
2, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Saúde, em análise de mérito, opinou pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que propôs, e pela rejeição das Emendas nºs
1 e 2.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para a análise da repercussão financeira,
nos termos do art.100, combinado com o art.102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece a obrigatoriedade do uso de pulseiras de identificação nos

pacientes em sistema de observação, internação ou que irão realizar procedimentos
invasivos ambulatoriais e hospitalares na rede privada do Estado. Ademais, detalha
as especificações da pulseira, o seu conteúdo e o modo de preenchimento dos dados
e dispõe sobre a fiscalização e sanções.

Em sua justificação, o autor afirma que a adoção de pulseiras de identificação vem
sendo discutida há algum tempo na maioria dos países; que a medida propicia maior
segurança  também  aos  profissionais  da  área;  que  tem  um  custo  baixo  frente  à
importância do tema; e que tem se mostrado eficiente na melhora do atendimento
hospitalar,  sendo  adotada  inclusive  por  unidades  de  referência  do  País,  o  que
demonstra  a  viabilidade  da  sua  implantação  nos  diferentes  tipos  de  serviços  de
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saúde. Alega que a imprensa costumeiramente noticia troca de pacientes, inclusive
após  óbitos,  e  troca  de  medicamentos  ou  ocorrência  de  procedimentos  médicos
equivocados.  Aponta  que  a  Federação  Nacional  dos  Farmacêuticos  identificou
problemas,  como  erro  na  medicação  e  horário  da  sua  administração,  troca  de
pacientes, e outros. Mostra situações em que a identificação se torna mais frágil e
passível de erros e equívocos: a superlotação de unidades de pronto-atendimento e
pronto-socorro, onde pacientes permanecem em observação por períodos superiores
aos  recomendados,  em  leitos  improvisados  e  macas  nos  corredores;  e  casos  de
paciente com perda de consciência ou em coma, que impossibilitam a identificação
de forma verbal.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a Constituição da República
estabelece que a proteção e defesa da saúde é matéria da legislação concorrente, de
modo  que  compete  aos  Estados  a  edição  de  normas  que  suplementem  as
disposições gerais emanadas da União e, também, que não há reserva de iniciativa
que impeça o trabalho legislativo sobre a matéria por parte dos parlamentares. Não
obstante, pareceu-lhe inadequado e anti-isonômico que a exigência legal fique restrita
a instituições privadas. Propôs a Emenda nº 1 para incluir instituições de saúde da
rede pública e a Emenda nº 2 para introduzir disposição de caráter sancionatório no
caso de inobservância da norma por instituição da rede pública de saúde. Ademais,
ressaltou que medida legislativa similar foi aprovada no Estado do Espírito Santo e
que  proposição  análoga  tramita  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro.

Por  seu turno,  a  Comissão de Saúde opinou que a segurança do paciente  em
serviços de saúde é de extrema importância, a ponto de a Organização Mundial de
Saúde considerar esse tópico como prioridade na agenda política dos seus estados
membros.  Esclareceu que o  Ministério  da  Saúde aprovou seis  protocolos  básicos
para  a  segurança  do  paciente,  nos  quais  está  contemplada  a  identificação  do
paciente e, ainda, considerou necessário desenvolver estratégias, produtos e ações
que visem à melhoria da segurança e do cuidado em saúde, propondo e validando
protocolos, guias e manuais em diferentes áreas, tais como procedimentos cirúrgicos
e anestésicos e processos de identificação de pacientes.
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A Comissão de Saúde concordou com a Comissão de Constituição e Justiça quanto
a estender  a obrigatoriedade do uso das pulseiras  de identificação às instituições
públicas.  No entanto,  julgou conveniente aplicar  sanções  já  dispostas pela  Lei  nº
13.317,  de  24/9/1999,  que  contém  o  Código  de  Saúde  do  Estado.  Ademais,
considerou desnecessários os dispositivos que detalham especificações da pulseira,
seu conteúdo e modo de preenchimento dos dados, argumentando que a lei deve ser
genérica e abstrata e que tais minúcias deveriam ser objeto de regulamento. Por isso,
apresentou  o  Substitutivo  nº  1  e  opinou  pela  rejeição  das  Emendas  nºs  1  e  2,
entendimento que acolhemos.

Passemos à análise da repercussão financeira, competência da nossa Comissão.
Concordamos,  que  a  medida  apresenta  um  “custo  baixo  frente  à  importância  do
tema”. Os custos para implantação do sistema de identificação serão sobejamente
suplantados pelos amplos benefícios, visto que esses contemplam a vida do paciente.
Entendemos,  também,  que  serão  facilmente  absorvidos,  tanto  pelas  instituições
públicas,  como  pelas  instituições  privadas,  pois  eles  não  são  elevados  e  são
compatíveis com os respectivos orçamentos. Ademais, o substitutivo prevê prazo de
um  ano  para  entrada  em  vigor  da  medida,  facilitando,  assim,  a  adequação  das
instituições. Destarte, a análise da repercussão financeira da proposição, tanto nas
finanças públicas, como na sociedade, apresenta resultado positivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.541/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Saúde, e pela
rejeição das Emendas nºs  1 e  2,  apresentadas pela  Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Rômulo

Viegas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.955/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe dispõe
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sobre  a  outorga  coletiva  do  direito  de  uso  de  recursos  hídricos  e  dá  outros
providências.

A proposição foi originalmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,
de  Minas  e  Energia,  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  e  de  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Minas e Energia opinou pela aprovação do projeto com
o Substitutivo nº 2, que apresentou.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial  opinou pela aprovação da
proposição com o Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Minas e Energia.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  regulamentar,  no  âmbito  do  Estado,  a

chamada  outorga  coletiva  do  direito  de  uso  de  recursos  hídricos  -  procedimento
participativo em que se pode pactuar proposta contendo direito de uso múltiplo das
águas entre os usuários de um sistema hídrico com vistas a preservar o uso racional
das águas, considerando a variação sazonal de sua disponibilidade natural.

Nesse sentido, permite que pessoa jurídica criada para esse fim e composta por
usuários  interessados na outorga possa propô-la e recebê-la  de  forma a gerir  os
recursos hídricos de forma sustentável no longo prazo.

A  proposição  permite  também  a  regulamentação,  pelo  poder  público,  do
procedimento de alocação negociada de uso de recursos hídricos no caso de sub-
bacia previamente demarcada como "área de conflito", assim entendida a área na
qual for constatado que a demanda pelo uso de recursos hídricos é superior à vazão
ou ao volume disponível para a outorga de direito de uso.

Em sua exposição de motivos, o autor da proposta salienta que, "conceitualmente,
a alocação negociada da água consiste em um procedimento participativo, inovando
quanto aos tradicionais  instrumentos de comando e controle largamente utilizados
pelo poder público.
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O projeto também tem por objetivo “disciplinar a realização de ajustes na outorga e
na cobrança pelo uso da água, de modo que os usuários sejam estimulados a investir
em ações de regularização da disponibilidade de recursos hídricos, seja no contexto
da alocação negociada da água, seja em outros momentos em que tais acordos se
tornarem convenientes".

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a proposição,
não encontrou óbices jurídicos à sua tramitação, uma vez que se trata de matéria de
competência estadual. Porém, a fim de proporcionar esclarecimentos adicionais que
possibilitassem  uma  análise  profunda  do  assunto,  encaminhou  à  Secretaria  de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - diligência para
que esta se manifestasse sobre os questionamentos elencados. Não havendo tempo
hábil  para  o  aguardo  do  retorno  da  diligência,  a  referida  comissão  opinou  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Minas e Energia, ao analisar a matéria, reconhecendo a importante
contribuição  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para  o  aprimoramento  da
proposição em exame, mas atentando para a necessidade de adequação das demais
questões  apresentadas  na  resposta  da  Semad  à  diligência  encaminhada  pela
Comissão de Constituição e Justiça, propôs o Substitutivo nº 2, que acrescenta ao
Substitutivo nº 1 as modificações que atendem à sugestão dessa secretaria, a fim de
que a outorga à pessoa jurídica composta por usuários de água, como associações e
cooperativas,  seja  apenas  uma  das  opções  possíveis  decorrentes  da  alocação
negociada do uso da água.

Ainda em relação à posição firmada pela Semad em sua resposta à diligência, de
frisar a não adoção da outorga sazonal como modalidade de outorga para o Estado, a
Comissão de Minas e Energia optou, em seu Substitutivo nº 2, pela retirada desse
dispositivo do projeto de lei.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, em sua análise, constatou
que o Substitutivo nº  2,  ao corrigir  e  aperfeiçoar a proposta original,  contempla o
disposto  no  Substitutivo  nº  1  e  as  principais  preocupações  manifestadas  pela
comissão  e  pelo  segmento  produtivo  da  agropecuária.  Salientou  também  que  a
proposição,  ao  incluir  a  alocação  negociada  da  água  em  situações  de  conflito,
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representa mais  uma ferramenta de grande valor  para o poder  público solucionar
problemas  de  acesso  e  distribuição  equitativa  dos  recursos  hídricos.  Opinou,
portanto,  em seu parecer,  pela  aprovação do Substitutivo  nº  2,  apresentado pela
Comissão de Minas e Energia.

No que concerne à competência desta comissão para proceder à análise do projeto,
há que se observar que, caso o art. 4º da proposição, que estabelece a compensação
financeira relativa a investimentos de usuários, venha a ser implementado, deverá ser
cumprido o art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, o qual dispõe que a concessão ou ampliação de
incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita
deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  de  impacto  orçamentário-financeiro  no
primeiro exercício de sua vigência e nos dois subsequentes e atender ao disposto na
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o mesmo artigo, deve-se ainda demonstrar
que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e que
não afetará as metas de resultados fiscais, ou estar acompanhada de medidas de
compensação, por  meio de aumento de receita.  No segundo caso,  o incentivo ou
benefício  só  entrará  em  vigor  quando  forem  implementadas  as  medidas  de
compensação tributária.

Além disso, conforme o disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, “g”, da Constituição
Federal e na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, recepcionada
pelo art. 34, § 8º, do ADCT da Constituição Federal, a concessão e revogação de
isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  de  ICMS  dependem  da  celebração  de
convênio  interestadual  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -
Confaz.

Tendo em vista a importância do  tema e  considerando que esta  comissão está
atenta à necessidade de fortalecer e modernizar o uso racional dos recursos hídricos
do Estado,  bem como de consolidar  as  demandas  apresentadas  até então  pelos
representantes  do  governo  e  da  sociedade  civil,  que  contribuem  para  o
aperfeiçoamento  do  projeto,  optamos  por  aprovar  a  proposição  no  forma  do
Substitutivo nº 2 com a Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer, que retira o
acréscimo do inciso X ao art. 25 da Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999. Tal
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exclusão se faz necessária dada a natureza do inciso, que insere na proposição o
instituto da compensação financeira aos usuários, relativa a investimentos por eles
realizados. Caso aprovada, a medida estaria em desacordo com o art. 14 da LRF,
supracitado.

Tais condições não se encontram presentes na proposição em exame, razão pela
qual apresentamos a emenda a seguir redigida.

Conclusão
Somos,  portanto,  pela  aprovação do Projeto  de  Lei  nº  2.955/2012 na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Minas e Energia, com a Emenda nº 1, a seguir
redigida, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 1
Suprima-se  do  art.  1º  do  Substitutivo  nº  2  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.955/2012  o

acréscimo do inciso X ao art. 25 da Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Rômulo

Viegas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.508/2013

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em análise dispõe sobre a
normatização da distribuição de aparelhos, medicamentos e insumos para diabéticos
e hipertensos e dá outras providências.

O projeto foi distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária e analisado preliminarmente pela primeira,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, em
cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição  em  estudo  visa  a  obrigar  o  Estado  a  garantir  aos  diabéticos  e
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hipertensos  o  acesso  a  tecnologias,  exames,  medicamentos,  equipamentos  e
insumos  para  dosagem  e  controle  de  glicemia  e  aplicação  de  insulina,  para  a
humanização do tratamento desses pacientes. Cumpre esclarecer que, apesar de a
ementa do projeto fazer referência a hipertensos, os comandos da proposição dizem
respeito apenas às medidas utilizadas na prevenção, no controle e no tratamento do
diabetes mellitus.

O diabetes  mellitus configura-se hoje como uma epidemia mundial e um grande
desafio  para  os  sistemas  de  saúde  de  todo  o  mundo.  O  envelhecimento  da
população, a urbanização crescente e a adoção de hábitos de vida pouco saudáveis,
que  incluem  inatividade  física  e  alimentação  inadequada,  são  os  grandes
responsáveis pelo aumento da incidência e da prevalência do diabetes.

Trata-se de uma doença metabólica caracterizada pelo aumento anormal da glicose
(açúcar) no sangue. Existem duas causas básicas para a ocorrência da doença: no
diabetes tipo I, há deficiência de células produtoras de insulina, que é o hormônio que
regula a quantidade de glicose na circulação sanguínea e é produzido no pâncreas;
no  diabetes  tipo  II,  há  mecanismos  orgânicos  de  resistência  à  ação  da  insulina.
Assim, o tipo I é caracterizado pela falta da insulina, e o tipo II, por sua vez, pela má
absorção desse hormônio. Além desses dois tipos, há ainda o diabetes gestacional.
Neste tipo, verifica-se hiperglicemia durante a gravidez, a qual geralmente se resolve
no período pós-parto, porém, com grande probabilidade de retornar anos depois.

Embora seja a principal fonte de energia do organismo, a glicose em excesso pode
ocasionar diversas complicações à saúde. No estágio inicial da doença, observa-se
sonolência,  fadiga,  sede  excessiva,  perda  de  peso  e  problemas  para  efetuar  as
tarefas rotineiras. Se não tratada adequadamente, a glicose aumentada pode causar
lesões nos vasos sanguíneos que provocam doenças cardiovasculares, insuficiência
renal,  problemas  na  visão  e  dificuldade para  cicatrização,  que por  sua  vez pode
acabar  levando à amputação de membros periféricos,  como pés e dedos,  ou até
mesmo de todo um membro inferior.

As consequências humanas, sociais e econômicas da doença são devastadoras.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, são aproximadamente 4 milhões
de mortes por ano causadas pelo diabetes e suas complicações, o que representa
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9% da mortalidade mundial total. Notadamente, há grande impacto econômico nos
serviços de saúde decorrente dos crescentes custos de tratamento da doença. Além
disso,  o  diabetes  atinge  precocemente  pessoas  em  plena  fase  produtiva,  o  que
contribui para onerar a previdência social. No entanto, o maior custo recai sobre os
pacientes,  seus  amigos  e  familiares,  uma  vez  que  há  redução  considerável  da
expectativa e da qualidade de vida dos diabéticos.

Considerando os impactos causados pelo diabetes e o diagnóstico cada vez mais
precoce  da  doença,  o  País  enfrenta  importantes  desafios  de  saúde  pública  que
afetam não apenas a população adulta, mas também as crianças. De acordo com a
Política Nacional da Atenção Básica, instituída por meio da Portaria GM/MS nº 648,
de 28/3/2006, editada pelo Ministério da Saúde, o controle do diabetes é uma das
áreas estratégicas para a operacionalização das ações na atenção primária à saúde
em todo o território nacional, assim como o controle da hipertensão arterial, a saúde
da criança, da mulher e do idoso e a promoção da saúde, entre outras.

Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ressaltou  as
normas vigentes no Sistema Único de Saúde - SUS -, instituído pela Constituição da
República de 1988 e regulamentado pela Lei  Federal  nº  8.080,  de 19/9/1990. De
acordo  com a  comissão  anterior,  em  que  pese  a  concorrência  concorrente  entre
União,  estados e municípios  para legislar  sobre proteção e defesa da saúde, nos
termos  constitucionais,  a  referida  lei  atribui  aos  estados  a  administração  e  a
organização  do  SUS,  o  que  inclui  a  execução  de  ações  como  distribuição  de
medicamentos, equipamentos e insumos para o controle e o tratamento do diabetes.
Assim,  não  caberia  ao  Poder  Legislativo  editar  normas  nesse  campo,  pois  isso
constituiria  flagrante  invasão  de  competência  do  Poder  Executivo,  contrariando  o
princípio constitucional de separação dos Poderes.

Com  o  intuito  de  prevenir  o  avanço  de  doenças  crônicas  como  diabetes,
hipertensão, cardiopatias e insuficiência renal, o governo estadual criou o programa
Hiperdia, por meio da Resolução nº 2.606, de 7/12/2010, da Secretaria de Estado de
Saúde, para assistir os pacientes e promover a melhoria de sua qualidade de vida.
Trata-se de uma rede de atenção à saúde da população, estruturada nos três níveis
de atenção: primária (unidades básicas de saúde e respectivas equipes de saúde da
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família),  secundária  (centros  Hiperdia)  e  terciária  (atendimento  de  urgência  e
emergência,  por  meio  de  redes  parceiras,  que  disponibilizam  exames  e
procedimentos que exijam maior densidade tecnológica).

Para  financiar  as  ações  do  programa  Hiperdia,  o  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015, no exercício de 2013, estabelece duas ações: a
4145 -  Atenção à  Saúde de Pacientes  com Hipertensão e Diabetes -  e a 1168 -
Implantação de Centros Hiperdia Minas.

Aquela comissão citou, ainda, a Lei Federal nº 11.347, de 27/9/2006, e a Lei nº
14.533, de 27/12/2002, que já garantem aos diabéticos o acesso gratuito, por meio do
SUS, aos medicamentos para o tratamento da doença e aos materiais necessários à
aplicação  de  insulina  e  ao  monitoramento  da  glicemia  capilar.  Com  relação  à
obrigatoriedade  do  teste  de  glicemia  capilar,  a  comissão  anterior  esclareceu  o
equívoco da proposição ao dispor que esse exame é empregado para diagnóstico da
doença,  quando,  na verdade,  é um instrumento utilizado para verificar o efeito  da
terapia medicamentosa nos pacientes já diagnosticados.

Diante  dessas  constatações,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  optou  por
acrescentar  as  garantias  estabelecidas  na  proposição  em  análise  às  diretrizes
dispostas no art. 2º da Lei nº 14.533, de 2002. E, para conferir maior efetividade ao
direito  de  acesso  a  esses  materiais,  acrescentou  aos  direitos  dos  diabéticos
estabelecidos  na  mesma  lei  o  de  requerer,  em  caso  de  atraso  ou  recusa  na
dispensação dos medicamentos e materiais que lhes são necessários, informações à
autoridade sanitária municipal e diligências à Auditoria Assistencial da Secretaria de
Estado de Saúde.

Entendemos que as alterações propostas pela comissão anterior são oportunas e
pertinentes, tendo em vista a importância das medidas estabelecidas para promover a
humanização  do  tratamento  das  pessoas  com  diabetes,  que  se  submetem
diariamente  a  procedimentos  dolorosos  como  a  perfuração  por  agulhas  para
dosagem de glicemia e aplicação de insulina. Além disso, é imprescindível garantir a
esses pacientes resultados fidedignos para a verificação dos índices de glicose, por
meio de equipamentos e insumos de qualidade, porque disso depende a eficácia de
seu tratamento.
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Por  fim,  para  aperfeiçoar  o  texto  da  norma,  apresentamos  a  Emenda  nº  1  ao
Substitutivo nº 1, a fim de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão
Em  face  das  razões  aduzidas,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

4.508/2013 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1
Dê-se a seguinte redação ao art. 1º do Substitutivo nº 1:
“Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 14.533, de 27 de dezembro de 2002,

o seguinte inciso VI:
“Art. 2º - (…)
VI  -  o  direito  às  medicações,  aos  instrumentos  e  aos  materiais  disponíveis  no

Sistema Único de Saúde para o tratamento do diabetes, inclusive os de tecnologia
avançada, de acordo com a necessidade de cada paciente e a prescrição de seu
médico.”.”.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Carlos Pimenta, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Arlen Santiago.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 880/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 880/2011, de autoria 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 a distância ou semipresencial e dá outras providências, foi
aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 880/2011
Dispõe sobre a validade de diploma e certificado de curso ou programa a distância

no âmbito da administração pública do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para efeito de provimento de cargo, função ou emprego público no âmbito

da administração pública do Estado, o diploma e o certificado de curso ou programa a
distância expedidos por instituição credenciada e registrados na forma da lei têm a
mesma validade daqueles decorrentes de curso ou programa presencial.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 904/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 904/2011, de autoria do deputado Duarte Bechir, que institui o
Programa Vida Nova e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, na forma do
vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 904/2011
Acrescenta dispositivo à Lei nº 16.276, de 19 de julho de 2006, que dispõe sobre a

atuação do Estado na prevenção, no tratamento e na redução de danos causados à
saúde pelo uso abusivo de álcool e outras drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 16.276, de 19 de julho de 2006, o

seguinte inciso IV:
“Art. 1º - (…)
IV - ações específicas para a reinserção, no mercado de trabalho, do usuário e do

dependente de álcool e outras drogas.".
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.836/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.836/2011, de autoria dos Deputados Elismar Prado e Sargento
Rodrigues,  que institui  o  Dia do Profissional  da Segurança Pública no Estado,  foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.836/2011
Institui o Dia do Profissional da Segurança Pública no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 24 de junho como Dia do Profissional da Segurança

Pública.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.714/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.714/2011, de autoria do deputado Doutor Wilson Batista, que
dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no âmbito
do Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no
1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.714/2011
Altera o art.  2º da Lei  nº  16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os



325
____________________________________________________________________________

direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso X do caput do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao caput do artigo o
seguinte inciso XII, passando os incisos XII a XXII a vigorar como incisos XIII a XXIII:

“Art. 2º - (…)
X - receber as receitas digitadas ou em letra legível,  com o nome genérico das

substâncias prescritas, sem a utilização de códigos ou abreviaturas, e com o nome do
profissional,  sua  assinatura  e  seu  número  de  registro  no  órgão  de  controle  e
regulamentação da profissão;

(...)
XII - conhecer a procedência dos hemoderivados e verificar, antes de recebê-los, as

informações e os carimbos que atestam sua origem, sorologias neles efetuadas e seu
prazo de validade;”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.720/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.720/2013, de autoria 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, foi aprovado no 2º turno, na forma do
vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.720/2013
Torna obrigatória a afixação, nos locais que menciona, de cartaz informando sobre

a gratuidade da emissão da carteira de identidade nos casos que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  Postos  de  Identificação  da  Polícia  Civil  e  as  Unidades  de

Atendimento  Integrado localizados  no Estado obrigados a  afixar,  em  local  visível,
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.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.827/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  3.827/2013,  de  autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  que
declara de utilidade pública a Associação Evangélica e Missionária de Salto da Divisa
- Asevam -, com sede no Município de Salto da Divisa, foi aprovado em turno único,
com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.827/2013
Declara de utilidade pública a Associação Missionária de Salto da Divisa - Asevam

-, com sede no Município de Salto da Divisa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária de Salto da

Divisa - Asevam -, com sede no Município de Salto da Divisa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.098/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  nº  4.098/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis, que

declara de utilidade pública a Associação Casa do Cuidado Humano, com sede no
Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.098/2013
Declara de utilidade pública a entidade Casa do Cuidado Humano, com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa do Cuidado Humano,

com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.203/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.203/2013, de autoria do deputado Rômulo Viegas, que declara
de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela do Vale, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.203/2013
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela do Vale,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Estrela do Vale, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.215/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.215/2013, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade pública a Associação Sítio Esperança, com sede no Município de Lambari,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.215/2013
Declara de utilidade pública a Associação Sítio Esperança, com sede no Município

de Lambari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Sítio Esperança, com

sede no Município de Lambari.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.368/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.368/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis, que
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declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Parusia - CTP -, com sede no
Município de Santana do Paraíso, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.368/2013
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica Parusia - CTP -,

com sede no Município de Santana do Paraíso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica

Parusia - CTP -, com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.558/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.558/2013,  de  autoria  do  deputado  Leonídio  Bouças,  que
declara de utilidade pública a Associação Carro de Boi do Alto São Francisco, com
sede no Município de Bom Despacho, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.558/2013
Declara de utilidade pública a Associação Carro de Boi do Alto São Francisco, com

sede no Município de Bom Despacho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Carro de Boi do Alto São
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Francisco, com sede no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.604/2013
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  4.604/2013,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Escola  de  Samba  ZQ,  com  sede  no  Município  de
Santana da Vargem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.604/2013
Declara de utilidade pública a Escola de Samba ZQ, com sede no Município de

Santana da Vargem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Escola de Samba ZQ, com sede no

Município de Santana da Vargem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.606/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.606/2013, de autoria do deputado Fábio Cherem, que declara
de  utilidade  pública  a  Fazenda  de  Recuperação  Novo  Caminho,  Sociedade  de
Promoção  Humana  -  Soproh  -,  com  sede  no  Município  de  Lagoa  da  Prata,  foi
aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.606/2013
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazenda de Recuperação

Novo Caminho, com sede no Município de Lagoa da Prata.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazenda de

Recuperação Novo Caminho, com sede no Município Lagoa da Prata.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.607/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.607/2013, de autoria do deputado Luiz Henrique, que declara
de utilidade pública o Instituto Nova Esperança - Inoves -, com sede no Município de
Virgem da Lapa, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.607/2013
Declara de utilidade pública o Instituto Nova Esperança - Inoves -, com sede no

Município de Virgem da Lapa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Nova Esperança - Inoves -,

com sede no Município de Virgem da Lapa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.620/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.620/2013, de autoria do deputado Arlen Santiago, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  Municipal  Amigos  de  Salinas,  com  sede  no
Município de Salinas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.620/2013
Declara de utilidade pública a Associação Municipal Amigos de Salinas, com sede

no Município de Salinas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Municipal  Amigos  de

Salinas, com sede no Município de Salinas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente, relator - João Leite - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.653/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.653/2013, de autoria do deputado Fábio Cherem, que declara
de utilidade pública a Loja Maçônica Vinte de Julho nº 236, com sede no Município de
Lavras, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.653/2013
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Vinte de Julho nº 236, com sede no

Município de Lavras.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Vinte de Julho nº 236,

com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.674/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.674/2013,  de autoria  do deputado  Bosco,  que declara de
utilidade pública a Associação Rural Campo Alegre - Aruca -, com sede no Município
de Tapira, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.674/2013
Declara de utilidade pública a Associação Rural Campo Alegre - Aruca -, com sede

no Município de Tapira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rural Campo Alegre -

Aruca -, com sede no Município de Tapira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.680/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.680/2013,  de autoria  do deputado  Bosco,  que declara de
utilidade pública a Associação Vem-Ser de Proteção e Assistência à Criança e ao
Adolescente, com sede no Município de Patos de Minas, foi aprovado em turno único,
com a Emenda nº 1.



334
____________________________________________________________________________

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.680/2013
Declara de utilidade pública a Associação Vem-Ser  de Proteção e Assistência à

Criança e ao Adolescente de Patos de Minas, com sede no Município de Patos de
Minas.

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

Assistência à Criança e ao Adolescente de Patos de Minas, com sede no Município
de Patos de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.699/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.699/2013,  de  autoria  do  deputado  Glaycon  Franco,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Federação  das  Associações  de  Moradores  de
Conselheiro Lafaiete - Famocol -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.699/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Federação  das  Associações  de  Moradores  de

Conselheiro Lafaiete - Famocol -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Federação  das  Associações  de
Moradores  de  Conselheiro  Lafaiete  -  Famocol  -,  com  sede  no  Município  de
Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.701/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.701/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara
de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Januária, com sede no
Município de Januária, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.701/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Januária,

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

de Januária, com sede no Município de Januária.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.715/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.715/2013, de autoria do deputado Hely Tarqüínio, que declara
de utilidade pública a Vila Vicentina de Tiros, com sede no Município de Tiros, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.715/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Vila  Vicentina  de  Tiros,  com  sede  no

Município de Tiros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Vila Vicentina de Tiros, com

sede no Município de Tiros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.730/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.730/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que
declara de utilidade pública a Associação de Mulheres do Bom Jardim, com sede no
Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.730/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres do Bom Jardim, com sede

no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Mulheres do Bom

Jardim, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.731/2013

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  nº  4.731/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que

declara de utilidade pública a Associação Frei Inocêncio, com sede no Município de
Pescador, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.731/2013
Declara de utilidade pública a Associação Frei Inocêncio, com sede no Município de

Pescador.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Frei Inocêncio, com sede

no Município de Pescador.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.734/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.734/2013, de autoria do deputado Marques Abreu, que declara
de utilidade pública a  Associação dos Pequenos Produtores Rurais  da Região  de
Touro, com sede no Município de Serranópolis de Minas, foi aprovado em turno único,
com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.734/2013
Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Touro, com sede no Município de Serranópolis de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Touro, com sede no Município de Serranópolis de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.741/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  nº  4.741/2013,  de autoria  do deputado  João Vítor  Xavier,  que
declara de utilidade pública o Conselho Central Sagrados Corações da Sociedade de
São Vicente de Paulo - CCSC SSVP -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.741/2013
Declara de utilidade pública o Conselho Central Sagrados Corações da Sociedade

de São Vicente de Paulo - CCSC SSVP -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central Sagrados Corações

da Sociedade de São Vicente de Paulo - CCSC SSVP -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.742/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.742/2013, de autoria do deputado Antônio Lerin, que declara
de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV de Uberaba
- AAPVHIV -, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.742/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV

em Uberaba - AAPVHIV -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas

Vivendo com HIV em Uberaba - AAPVHIV -, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.746/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  nº  4.746/2013,  de autoria  do deputado João Vítor  Xavier,  que
declara de utilidade pública o Monte Azul Esporte Clube, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.746/2013

Declara de utilidade pública o Monte Azul Esporte Clube, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Monte Azul Esporte Clube, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.747/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.747/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Gorutuba -

Aspergo -, com sede no Município de Jaíba, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.747/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Gorutuba - Aspergo -, com sede no Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Gorutuba - Aspergo -, com sede no Município de Jaíba.

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

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.749/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.749/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores e Amigos de Botumirim,
com sede no Município de Botumirim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.749/2013
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores e Amigos de

Botumirim, com sede no Município de Botumirim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores

e Amigos de Botumirim, com sede no Município de Botumirim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.750/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.750/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município de Janaúba,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.750/2013
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de Janaúba, com sede no

Município de Janaúba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Asilo  São  Vicente  de  Paulo  de

Janaúba, com sede no Município de Janaúba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.751/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.751/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de  utilidade  pública  a  entidade  Agência  para  o  Desenvolvimento  Integrado  e
Sustentável  da  Serra  Geral,  situado  no  Município  de  Serranópolis  de  Minas,  foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.751/2013
Declara de utilidade pública a entidade Agência para o Desenvolvimento Integrado

e Sustentável da Serra Geral, com sede no Município de Serranópolis de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Agência  para  o

Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Serra Geral, com sede no Município de
Serranópolis de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.752/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.752/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Traíras Sabonete, com
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sede no Município de São João das Missões, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.752/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Traíras

Sabonete, com sede no Município de São João das Missões.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Traíras Sabonete, com sede no Município de São João das Missões.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.753/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.753/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes da Área A, com sede no
Município de Jaíba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.753/2013
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes da Área A, com

sede no Município de Jaíba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes

da Área A, com sede no Município de Jaíba.



344
____________________________________________________________________________

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.757/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.757/2013,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  do  Bairro
Nossa Senhora Aparecida - ACMBNSA -, com sede no Município de Capelinha, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.757/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida - ACMBNSA -, com sede no Município
de Capelinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.760/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.760/2013,  de autoria  do deputado Fabiano Tolentino,  que
declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural da Taquara, com sede no
Município de Itapecerica, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.760/2013
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural de Taquara, com sede

no Município de Itapecerica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  Rural  de

Taquara, com sede no Município de Itapecerica.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.761/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.761/2013, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  Nossa  Senhora  da  Salette  de  Pompéu  -
Comunidade  Casas  Populares  e  Quati,  com  sede  no  Município  de  Pompéu,  foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.761/2013
Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora da Salette de Pompéu -

Comunidade Casas Populares e Quati, com sede no Município de Pompéu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nossa Senhora da Salette

de  Pompéu -  Comunidade Casas  Populares  e  Quati,  com sede no  Município  de
Pompéu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.762/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 4.762/2013, de autoria da deputada Luzia Ferreira, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  Londrina,  com  sede  no
Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.762/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bairro Londrina, com sede

no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Bairro

Londrina, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.766/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.766/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de  Traíras  -
Condectra -, com sede no Município de Manga, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.766/2013
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Traíras

- Condectra -, com sede no Município de Manga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Traíras - Condectra -, com sede no Município de Manga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.770/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.770/2013, de autoria do deputado Tony Carlos, que declara de
utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Bacia Hidrográfica do
Córrego Matinha - Asprobrama -, com sede no Município de Lagamar, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.770/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da  Bacia

Hidrográfica do Córrego Matinha - Asprobrama -, com sede no Município de Lagamar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

da Bacia Hidrográfica do Córrego Matinha - Asprobrama -, com sede no Município de
Lagamar.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.773/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.773/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara
de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João
del-Rei, com sede no Município de São João del-Rei, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.773/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

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

Excepcionais - Apae - de São João del-Rei, com sede nesse município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.775/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.775/2013,  de  autoria  do  deputado  Gilberto  Abramo,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Federação  Mineira  de  Tiro  Prático,  com  sede  no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.775/2013
Declara de  utilidade pública  a  Federação Mineira  de Tiro  Prático,  com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Prático,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.776/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.776/2013, de autoria do deputado  Sargento Rodrigues, que
declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e Trabalhadores
da Agricultura Familiar do Córrego da Pedra I, com sede no Município de Frei Gaspar,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.776/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e Trabalhadores

da Agricultura Familiar do Córrego da Pedra I, com sede no Município de Frei Gaspar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e

Trabalhadores da Agricultura Familiar do Córrego da Pedra I, com sede no Município
de Frei Gaspar.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.781/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.781/2013, de autoria do deputado  Zé Maia, que declara de
utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Rio  Grande  -  Brejito  -,  com  sede  no
Município de São João Batista do Glória, foi aprovado em turno único, com a Emenda
nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.781/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rio Grande, com sede no

Município de São João Batista do Glória.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rio Grande,

com sede no Município de São João Batista do Glória.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.788/2013
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  4.788/2013,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Bairros Colina São Marcos,
Nova Paraguaçu, São Luiz, São Marcos II e Adjacências, com sede no Município de
Paraguaçu, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.788/2013
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário  dos Moradores dos Bairros

Colina São Marcos, Nova Paraguaçu, São Luiz, São Marcos II e Adjacências, com
sede no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores

dos  Bairros  Colina  São  Marcos,  Nova  Paraguaçu,  São  Luiz,  São  Marcos  II  e
Adjacências, com sede no Município de Paraguaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.790/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.790/2013,  de autoria  do deputado  Fabiano Tolentino, que
declara de utilidade pública a Associação Luz do Mundo, com sede no Município de
Bom Despacho, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.790/2013
Declara de utilidade pública a Associação Luz do Mundo, com sede no Município de

Bom Despacho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luz do Mundo, com sede

no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.792/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.792/2013, de autoria do deputado  Sargento Rodrigues, que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da  Mulher  da  Vila  Nossa
Senhora  Aparecida  de  São Lucas,  com sede no Município  de  Belo  Horizonte,  foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.792/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  da Mulher da Vila  Nossa

Senhora Aparecida de São Lucas, 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 Comunitária da Mulher da

Vila  Nossa  Senhora  Aparecida  de  São  Lucas,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - João Leite.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2014

EMENDA À CONSTITUIÇÃO
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 92, DE 4 DE ABRIL DE 2014

Altera o inciso II do § 4º e o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado.
A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do § 4º

do  art.  64  da  Constituição  do  Estado,  promulga  a  seguinte  emenda  ao  texto
constitucional:

Art. 1º - O inciso II do § 4º e o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - (...)
§ 4º - (…)
II - a autorização para instituir, cindir e extinguir a entidade a que se refere o § 14 do

art. 36, sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que
garantam o controle dessas entidades pelo Estado;

(...)
§ 5º - Ressalvada a entidade a que se refere o § 14 do art. 36, ao Estado somente é

permitido instituir ou manter fundação com personalidade jurídica de direito público,
cabendo a lei complementar definir as áreas de sua atuação.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio  da  Inconfidência,  em  Belo  Horizonte,  aos  4  de  abril  de  2014;  226º  da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Ivair Nogueira - 1º-Vice-Presidente
Deputado Hely Tarqüínio - 2º-Vice-Presidente
Deputado Adelmo Carneiro Leão - 3º-Vice-Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr. - 3º-Secretário
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ATA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 3/4/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Arlen Santiago - Bosco - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Fabiano
Tolentino - Fred Costa - Leonídio Bouças - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz - Vanderlei Miranda -
Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A presidência  deixa  de  abrir  a
reunião, por falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para a solene
de amanhã, dia 4, às 10 horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.454/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei  em epígrafe visa dar a
denominação  de Escola  Estadual  Maria  Auxiliadora  Moraes  à  escola  estadual  de
ensino médio e fundamental do Bairro Jardim Primavera, no Município de Varginha.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/9/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar de seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art.
188, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  25/10/2011,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em
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diligência ao autor e à Secretaria de Estado de Educação, para que enviassem a esta
Casa informações necessárias à tramitação do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.454/2011 tem por finalidade dar a denominação de Escola
Estadual Maria Auxiliadora Moraes à escola estadual de ensino médio e fundamental
do Bairro Jardim Primavera, no Município de Varginha.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição da República; as
que são reguladas pelo município estão previstas no art. 30; e ao estado membro
cabe, de acordo com o § 1º do art. 25, 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 nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

Ademais, o art.  66 da Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Executivo ou
Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a
apresentação da proposição por membro deste Parlamento.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações
Institucionais  enviou  a  esta  Casa  a  Nota  Técnica  de  30/1/2012,  informando que,
consultado o Plano de Atendimento escolar 2011-2012, verificou-se que não consta
proposta de criação de escola estadual no Bairro Jardim Primavera, no Município de
Varginha, e que se aguarda a construção do prédio escolar.
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Entretanto, o Decreto com Numeração Especial 1, de 3/1/2014, que cria unidades
na rede estadual de ensino nos municípios que menciona, no inciso XIV do art. 1º,
cria a escola estadual de ensino fundamental e médio no Bairro Jardim Primavera, no
Município de Varginha, que a proposição em análise pretende denominar.

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

do Projeto de Lei nº 2.454/2011 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo  Ribeiro  Silva,  presidente  e  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André  Quintão  -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.821/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira e do deputado Carlos Henrique, o projeto de
lei  em  epígrafe  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  denominada  Ação
Beneficente Resplandecente Estrela da Manhã - Abrem -, com sede no Município de
Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/3/2013  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 3.821/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade denominada Ação Beneficente Resplandecente Estrela da Manhã - Abrem -,
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
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em  26/2/2014),  o  art.  29  veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e
associados; e o art. 33 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro
no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 3.821/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Gustavo Valadares, relator - Duilio de Castro -

André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.494/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 529/2013, o governador do Estado enviou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação ao trecho de
rodovia que liga o Município de Santana do Riacho ao Município de Baldim.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 19/9/2013 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 4.494/2013 tem por escopo dar a denominação de Rodovia

Pedro  Sabino  ao  trecho de rodovia  do  programa Caminhos  de Minas  que  liga  o
Município de Santana do Riacho ao Município de Baldim.

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
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Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  estado  membro,  a  regra  básica  está
consagrada  no  §  1º  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 nº 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

Cabe ressaltar ainda que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto
no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder
Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a
apresentação do projeto pelo chefe do Poder Executivo.

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

do Projeto de Lei nº 4.494/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Gustavo Valadares, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.610/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Loja  Maçônica  Antônio  Lafetá  Rebello  nº  270,  com  sede  no
Município de Montes Claros.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/10/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.610/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja  Maçônica Antônio Lafetá  Rebello  nº  270,  com sede no Município de Montes
Claros.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em  22/11/2013),  o  §  4º  do  art.  15  veda  a  remuneração  de  seus  dirigentes;  e  o
parágrafo único do art. 31 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere, sem fins lucrativos.

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

Projeto de Lei nº 4.610/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - André Quintão, relator - Gustavo Valadares - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.668/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Incentivo  a  Extração  de  Alimentos  e
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Estímulo Ambiental - Rosalva Caldeira de Oliveira, com sede no Município de Monte
Azul.

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 4.668/2013 pretende 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 associação, voltada para o combate à pobreza e à fome, por meio da extração de
alimentos locais  que garantam a  sustentabilidade econômica familiar,  propõe-se a
promover projetos e ações que visem à preservação e à conservação do sistema
ambiental, bem como à recuperação de áreas degradadas no meio urbano e rural.
Propõe-se ainda a apoiar técnica e administrativamente entidades do setor público ou
privado que atuem na formulação, orientação, coordenação e execução de políticas
relacionadas com os objetivos da entidade.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.668/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.848/2014
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  Comunitária  de  Desenvolvimento  Educacional,
Familiar  e  Agropecuário  de  Veredinha  -  Acodefav  -,  com  sede  no  Município  de
Veredinha.
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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
A  proposição  em  análise  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.

Voltada para o desenvolvimento rural sustentável solidário, por meio da educação
de  adolescentes,  jovens  e  adultos,  a  entidade  se  propõe  sobretudo  a  oferecer
educação  gratuita  de  qualidade  no  ensino  médio,  com  formação  profissional  em
agropecuária pelo sistema das escolas família agrícola. Como metodologia, utiliza a
pedagogia  de  alternância,  comprovadamente  a  mais  adequada  e  eficaz  para  a
educação no meio rural. Busca ainda contribuir para o estabelecimento de políticas
públicas para uma educação que respeite a cultura e os anseios das populações do
campo.

Dada  a  importância  do  trabalho  desenvolvido  pela  associação  em  prol  da
articulação e da educação dos trabalhadores rurais e, consequentemente, da fixação
do homem no campo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  4.848/2014  na  forma

apresentada.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.990/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Dr. Raimundo Silva - Pró-Rim -, com sede no Município de
Itajubá.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.990/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Dr. Raimundo Silva - Pró-Rim -, com sede no Município de Itajubá.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, parágrafo
único, que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e,
no  art.  30,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado a instituição qualificada como organização da sociedade civil de interesse
público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, preferencialmente que
tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 4.990/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo  Ribeiro  Silva,  presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Duilio  de  Castro  -

Gustavo Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.998/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade pública a Associação Tancredo Neves, com sede no Município de Brazópolis.
A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2014  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.
Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.998/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Tancredo Neves, com sede no Município de Brazópolis.
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.  12  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o parágrafo único do
art.  34 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere registrada nos órgãos públicos competentes.

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

Projeto de Lei nº 4.998/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - André Quintão, relator - Duilio de Castro - Gustavo

Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.001/2014

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 Câmara de Dirigentes Lojistas de Patrocínio - CDL -, com sede
no Município de Patrocínio.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.001/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Câmara de Dirigentes  Lojistas  de  Patrocínio  -  CDL -,  com sede no Município  de
Patrocínio.

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. 11, § 1º, que as
atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 47,
que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à
Associação Comercial e Industrial de Patrocínio - Acip.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

Projeto de Lei nº 5.001/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL -

de Patrocínio, com sede no Município de Patrocínio.”.
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Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Duilio de Castro, presidente - Gustavo Valadares, relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.003/2014

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 Comercial e Industrial de Patrocínio, com sede no
Município de Patrocínio.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.003/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comercial  e  Industrial  de  Patrocínio,  com  sede  no  Município  de
Patrocínio.

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,  que as
atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no art.  48,
parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado à Câmara de Dirigentes Lojistas de Patrocínio, ou entidade congênere, ou
a instituição assistencial sediada no Município de Patrocínio.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.003/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Duilio de Castro, presidente - Gustavo Valadares, relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.004/2014

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 de Produtores Rurais Bairro dos Fidêncios, com
sede no Município de Bueno Brandão.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.004/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores Rurais Bairro dos Fidêncios, com sede no Município de
Bueno Brandão.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do
art. 16 e no art. 31, que as atividades de seus diretores, conselheiros e associados
não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,
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gratificação,  bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  43,  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  de  fins  não
econômicos, de fins idênticos ou semelhantes aos da associação dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.004/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Duilio de Castro, presidente - Gustavo Valadares, relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.005/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de  utilidade  pública  o  Projeto  Social  Santo  Antônio  -  Prossan  -,  com  sede  no
Município de Pouso Alegre.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2014  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 5.005/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Social Santo Antônio - Prossan -, com sede no Município de Pouso Alegre.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  30  veda  a
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remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 34 determina que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será revertido à comunidade do Bairro
Santo Antônio, para ser destinado aos mesmos fins da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.005/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente e relator -  André Quintão -  Gustavo Valadares -

Duilio de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.008/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Pajeú, com
sede na Comunidade Rural de Pajeú, no Município de Manga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.008/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  de  Pajeú,  com  sede  na
Comunidade Rural de Pajeú, no Município de Manga.

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

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 17 e 47, que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social; e, no art. 31, § 1º, e no art. 48, que as atividades de seus dirigentes não serão
remuneradas.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova redação ao art. 1º da proposição, para acrescentar a sigla ao nome da entidade,
conforme consubstanciado no art. 1º de seu estatuto, e adequar o texto à técnica
legislativa.

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

Projeto de Lei nº 5.008/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:
EMENDA Nº 1

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

Pequenos Produtores de Pajeú - Ascoppp -, com sede no Município de Manga.”.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - André Quintão, relator - Duilio de Castro - Gustavo

Valadares.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.009/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Cabo  Júlio,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Riviera Park, com sede no
Município de Unaí.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/3/2014  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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.009/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Riviera Park, com sede no Município de Unaí.
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. 29, inciso IV,
que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em
benefício de  entidade congênere,  registrada no Conselho Estadual  de Assistência
Social;  e,  no  art.  36,  que seus  diretores  e  conselheiros  não serão remunerados,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, vantagens ou bonificações.

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

Projeto de Lei nº 5.009/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Gustavo Valadares, relator - Duilio de Castro -

André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.680/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei nº 1.680/2011
“estabelece a obrigatoriedade de existência de bebedouros e sanitários nos próprios
públicos destinados ao atendimento da população”.

Publicada no  Diário do Legislativo em 14/5/2011,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a proposição vem a esta comissão para receber parecer quanto
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aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante dispõe o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Cumpre  dizer  que  o  Projeto  de  Lei  nº  1.695/2011,  de  autoria  do  deputado
Tadeuzinho Leite, guarda semelhança com o projeto em epígrafe, razão pela qual foi
a este anexado, consoante determina o art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  em exame objetiva  atender  aos interesses  da  sociedade ao prever  a

obrigatoriedade  da  instalação  de  bebedouros,  sanitários,  rampas  de  acesso  e
telefones  nos  próprios  públicos  onde  funcionam  órgãos  ou  entidades  da
administração pública destinados ao atendimento da população.

Ressalte-se que projeto de conteúdo análogo tramitou na legislatura passada, sob o
número  2.364/2005.  Na  ocasião,  objetivava-se  estabelecer  a  obrigatoriedade  da
existência de bebedouros e sanitários nos próprios públicos. Submetido à análise da
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo de sua autoria.

O projeto em tela amplia, portanto, os objetivos visados pela proposição anterior.
Nesta oportunidade, ratificamos o entendimento consignado no referido parecer no
que  concerne  à  necessidade de  se  assegurar  o  direito  do  cidadão  de  dispor  de
condições mínimas de conforto e higiene nas dependências de órgãos ou entidades
da administração pública, onde, reiteradas vezes, é obrigado a permanecer, por horas
a fio, em filas intermináveis.

Ressalte-se  ainda  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  aprovado  normas  que
proporcionam melhor utilização dos espaços públicos pelos cidadãos, como a Lei nº
11.666,  de 9  de  dezembro de 1994,  que trata  da  adequação desses espaços  às
pessoas com deficiência.

Trata-se, pois, de matéria que se encarta no âmbito de competência do Estado,
inexistindo  norma  instituidora  de  reserva  de  iniciativa  que  possa  afastar  a
possibilidade  de  este  Parlamento  deflagrar  o  devido  processo  legislativo  sobre  a
matéria.

Cumpre-nos, por força da Decisão Normativa da Presidência nº  12/2003, opinar
sobre a proposição anexa. O Projeto de Lei nº 1.695/2011, de autoria do deputado
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Tadeuzinho Leite, impõe a obrigação em questão também às “lojas de grande porte
que  atuam  no  Estado  onde  haja  grande  fluxo  de  pessoas”,  o  que,  a  nosso  ver,
constitui ofensa à autonomia conferida pela Carta da República aos municípios. Cabe
a  este  ente  da  Federação,  tendo em conta  as  suas  particularidades,  estabelecer
regras nessa seara, bem como fiscalizar o cumprimento delas. Assim, o município, ao
expedir licença para construir ou conceder alvará de funcionamento, deve verificar se
o administrado cumpriu os requisitos estabelecidos em lei municipal.

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

do Projeto de Lei nº 1.680/2011.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo  Ribeiro  Silva,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.665/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe
sobre os direitos e deveres dos pais e responsáveis no que se refere à participação
na vida escolar das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  21/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação  Ciência  e  Tecnologia  para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado
regimento.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa regulamentar o direito dos pais ou responsáveis por

crianças e adolescentes matriculados no ensino básico da rede pública de ensino do
Estado a ter ciência do processo pedagógico e participar na definição das propostas
educacionais.

Para  tanto,  a  proposição estabelece,  entre  outras  medidas:  procedimentos  para
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garantir o acesso dos pais a informações sobre a vida escolar dos filhos e o contato
com o estabelecimento de ensino (inciso I do art. 2º e art. 5º) e medidas para facilitar
a presença dos pais a reuniões com o corpo docente do estabelecimento de ensino
(inciso II  do  art.  2º).  Dispõe,  ainda,  que a  ausência  de  pais  ou  responsáveis  por
alunos com problemas disciplinares ou acadêmicos às reuniões escolares deve ser
comunicada pela direção da escola ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público para
apuração do descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar (art. 3º).

A  justificativa  apresentada  pelo  autor  menciona  a  existência  de  estudos  que
demonstram  a  importância  da  integração  dos  pais  e  de  outros  atores  sociais  no
projeto de melhoria da qualidade do ensino para que sejam garantidos resultados
coletivos, como a melhoria da qualidade da educação de um estabelecimento escolar,
e individuais, como a melhoria do desempenho de determinado aluno. O autor afirma,
ainda,  em  sua  justificativa  que  compete  ao  poder  público  facilitar  e  qualificar  a
participação dos pais e que o acesso à informação relativa à escola é fundamental
para garantir o engajamento dos pais na vida escolar dos filhos.

No  tocante  à  competência  para  legislar  sobre  o  tema,  cumpre  informar  que  o
Estado é competente para  tratar  da  matéria,  nos termos do art.  24,  inciso  IX  da
Constituição da República. O citado dispositivo constitucional confere à União e ao
estado federado a competência para legislar concorrentemente sobre educação.

Já no tocante à iniciativa legislativa, é de se observar que o texto da proposição em
análise não cria órgãos públicos nem modifica suas competências, tampouco versa
sobre regime jurídico de pessoal. A matéria é tratada sob o prisma da afirmação de
direitos subjetivos dos cidadãos, no caso, dos pais e responsáveis por alunos da rede
escolar do Estado, bem como na perspectiva da explicitação de seus deveres, o que
é lícito ao legislador na forma do inciso II do art. 5º da Constituição da República.

Na linha do que escreveu João Trindade Cavalcante Filho, em artigo publicado pelo
Núcleo  de  Estudos  Legislativos  do  Senado  Federal  (Disponível  em:
<www.senado.gov.br/conleg/nepsf1.html>.  Acesso  em:  24/5/2013.),  o  instituto  da
iniciativa  privativa  deve  ser  interpretado  de  forma  restritiva,  por  conta  de  razões
históricas  e  jurídicas.  Ainda  no  referido  artigo,  seu  autor  relata  a  evolução  da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF - a respeito do art. 61, § 1º, II, “e”
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da Constituição da República, que estabelece ser de iniciativa privativa do presidente
da República lei que disponha sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da
administração pública. O jurista aponta que, mais recentemente, precedentes desse
órgão  jurisdicional  têm  permitido  ao  legislador  iniciar  projetos  de  lei  instituindo
políticas públicas, desde que não promova o redesenho de órgãos do Executivo.

Entre os citados precedentes figura o seguinte:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  TESTE DE MATERNIDADE E

PATERNIDADE.  REALIZAÇÃO  GRATUITA.  EFETIVAÇÃO  DO  DIREITO  À
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  LEI  DE  INICIATIVA  PARLAMENTAR  QUE  CRIA
DESPESA  PARA  O  ESTADO-MEMBRO.  ALEGAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL  NÃO  ACOLHIDA.
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  INCISO  IV  DO  ARTIGO  2º.  AFRONTA  AO
DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO
LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . (...)

1.  Ao contrário  do afirmado pelo requerente, a lei  atacada não cria ou estrutura
qualquer  órgão  da  Administração  Pública  local.  Não  procede  a  alegação  de  que
qualquer  projeto  de  lei  que  crie  despesa  só  poderá  ser  proposto  pelo  Chefe  do
Executivo.  As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar  estão previstas,  em
numerus  clausus,  no  artigo  61  da  Constituição  do  Brasil  -  matérias  relativas  ao
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores
e órgãos do Poder Executivo. Precedentes.

2. Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do
exame de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes.

3. O custeio do exame pericial  da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do
direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. (…)

7. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os
incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a expressão 'no prazo de sessenta dias a
contar da sua publicação', constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do Estado
do Amazonas.

(ADI 3394, Relator: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 2/4/2007, Dje 24-
8-2007)”.
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Avançando sobre o conteúdo jurídico do projeto de lei  em estudo, é importante
esclarecer  que,  ao  estabelecer  direitos  e  obrigações,  o  texto  limita  o  alcance  da
norma aos pais de crianças (pessoas com até doze anos incompletos) e adolescentes
(pessoas entre doze anos e dezoito anos incompletos). Portanto, com a terminologia
adotada, o texto não estabelece obrigações para pais de filhos que já alcançaram a
maioridade nos termos da lei civil.

Os arts. 5º e 6º do projeto de lei introduzem modificações no texto da Lei nº 11.036,
de 14/1/1993, que obriga escolas a tornarem públicos dados escolares relativos ao
seu desempenho.

As modificações propostas nos referidos dispositivos têm por finalidade ampliar a
oferta de informações pelos estabelecimentos escolares, que não deve mais limitar-
se aos dados relativos ao seu desempenho, passando a abranger também outras
informações, no texto da proposição especificadas.

O juízo quanto às informações escolares que devem ser de divulgação obrigatória é
matéria afeta à comissão de mérito. Quanto ao aspecto jurídico, não se observa na
medida  qualquer  inconstitucionalidade  ou  ilegalidade,  pois  o  projeto  de  lei
simplesmente especifica as informações que devem ser objeto de publicidade (caput
do art. 37 da Constituição da República) e transparência (Lei Federal nº 12.527, de
18/11/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI). Além disso, visto que
as providências propostas no projeto não acarretam custo, não há implicações de
natureza orçamentária caso venha a ser aprovado.

Por  fim,  e  a  propósito  das  providências  encaminhadas  pelo  projeto  de  lei  em
estudo,  vale  reproduzir  fragmento  de  artigo  publicado  no  jornal  O  Globo,  em
11/11/2012.

“Quanto maior  for  o engajamento dos pais na vida escolar  dos filhos,  melhores
serão os resultados educacionais das crianças. É o que pensa a analista sênior de
políticas  educacionais  da  Organização  para  a  Cooperação  e  o  Desenvolvimento
Econômico - OCDE - Beatriz Pont. Ela liderou pesquisa da OCDE que concluiu que
priorizar  os  vínculos  entre famílias  e escolas  é uma das políticas  que devem ser
adotadas para melhorar o ambiente de aprendizado em escolas desfavorecidas - em
que problemas econômicos e sociais são mais notados.
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A pesquisa mostrou que a atitude positiva dos responsáveis pelos alunos ajuda a
criar um ambiente que melhora o aprendizado. Para que isso aconteça, no entanto, é
preciso que os sistemas priorizem a criação de políticas públicas a fim de incentivar,
especialmente em áreas pobres, uma maior aproximação entre famílias e equipes
pedagógicas.”

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

do Projeto de Lei nº 3.665/2012.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo  Ribeiro  Silva,  presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Duilio  de  Castro  -

Gustavo Valadares - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.719/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do deputado Glaycon Franco, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a
criação do programa estadual de saúde vocal e auditiva dos professores e integrantes
do quadro do magistério e do quadro de apoio da rede estadual de ensino do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência e Tecnologia e de Saúde para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise autoriza o Poder Executivo a criar o programa estadual de

saúde vocal e auditiva dos professores e integrantes do quadro do magistério e do
quadro de apoio da rede estadual de ensino do Estado.

De  acordo  com  o  projeto,  o  programa  teria  como  objetivo  prover  atendimento
médico preventivo e corretivo dos problemas vocais e auditivos dos profissionais de
educação  e,  ainda,  fornecer-lhes  orientações  sobre  os  cuidados  com  a  voz  e  a
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audição.  Para  o  alcance  desses  objetivos,  a  norma que  se  pretende  criar  prevê
atendimento médico semestral com médicos especializados, tratamento em postos de
atendimento e total atendimento médico.

No exercício da profissão, os professores têm de falar muito e geralmente acima do
tom normal de voz. Por isso, costumam desenvolver vários problemas no aparelho
fonador.  Os  mais  comuns  são  queimação  e  ardência  na  região  laríngea,  tosse,
cansaço  vocal  e  rouquidão.  O  estudo  Panorama  epidemiológico  sobre  a  voz  do
professor  no  Brasil,  realizado no período  de  julho  de  2006 a  maio  de  2009 pelo
Centro  de  Estudos  da  Voz  e  pelo  Sindicato  dos  Professores  de  São  Paulo,  em
associação com a Universidade de Utah, nos Estados Unidos, analisou a situação do
aparelho fonador de 1.651 professores dos 27 estados brasileiros e constatou que
63%  deles  já  sentiram  alterações  vocais.  (Disponível  em:  http://www.sbfa.org.br  /  
portal/anais2009/resumos/R1511-1.pdf; acesso em:11 mar. 2014)

Além de problemas no uso do aparelho fonador, o professor pode ter sua saúde
auditiva afetada pelo excesso de ruído da sala de aula. De fato, muitos profissionais
do setor têm apresentado queixas de zumbido, irritabilidade e dificuldades no sono.

Conforme exposto  no  parecer  da Comissão de Constituição  e Justiça,  a  Lei  nº
16.077,  de 26/4/2006, instituiu a política estadual  de saúde vocal  direcionada aos
professores da rede estadual de ensino. Verificamos, na oportunidade de análise do
projeto no âmbito desta comissão, que a referida norma deu origem ao Programa de
Saúde Vocal  do Professor,  implantado, em dezembro de 2006, pela Secretaria de
Planejamento e Gestão. O programa consiste na oferta de curso com o tema "Saúde
e comportamento vocal” e da “Oficina da voz”,  ambos ministrados pela equipe de
fonoaudiólogos da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional
daquela  secretaria.  O programa visa orientar  os  professores da  rede estadual  de
ensino  sobre  o  uso correto  da  voz,  os  cuidados  para  a  prevenção  das  doenças
laríngeas,  além  de  formas  de  tratamento  e  acompanhamento.  Além  disso,  a
participação no curso “Saúde e comportamento vocal” é pré-requisito para o ato de
posse ou designação do professor na rede estadual de ensino.

Embora já exista, portanto, uma norma que discipline a matéria, o projeto de lei em
questão introduz novidade no ordenamento jurídico estadual ao prever a assistência à
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saúde auditiva para os professores. Essa inovação parece-nos importante já que a
audição está diretamente ligada ao controle, esforço e qualidade da voz.

Importa ressaltar, entretanto, que há uma imprecisão no projeto que não permite
identificar  com clareza  o  público-alvo  da  futura  lei.  O  texto  faz  referência  ora  ao
professor, ora aos profissionais de educação, ora ao quadro de magistério e quadro
de  apoio  da  rede  estadual  de  educação.  Parece-nos  que  as  alterações  afetam
sobretudo aqueles profissionais que utilizam a voz exacerbadamente, que, no caso
dos profissionais do ensino, são os professores. Do mesmo modo, grande parte das
pesquisas  sobre  os  efeitos  do  excesso  de  ruído  produzido  nas  escolas  fazem
referência  à  saúde  do  professor  especificamente.  Assim,  julgamos  que  esse
profissional deva ser o foco da política em questão.

Dessa forma, concordamos com a Comissão de Constituição e Justiça que, em seu
parecer sobre a matéria, apresentou o Substitutivo nº 1, que sugere alterar a Lei nº
16.077, de 2006, para incluir nessa norma as inovações propostas pelo projeto de lei
em  análise.  O  substitutivo  apresentado  corrigiu  os  vícios  de  iniciativa  e  evitou  a
desnecessária  edição  de  lei  autônoma para  tratar  da  matéria.  Contudo,  fazemos
algumas observações quanto ao conteúdo apresentado no referido substitutivo.

O Substitutivo nº 1 sugere a inclusão do inciso V ao art. 2º da Lei nº 16.077 para
que a política passe a abranger a prevenção e identificação precoce dos problemas
auditivos  dos  professores.  Entendemos  que,  além  disto,  é  preciso  que  haja  a
promoção da saúde e o tratamento dos problemas auditivos. As ações de promoção
da saúde têm conceito mais amplo, pois tendem a focar em componentes educativos
que incentivam a formação de condutas adequadas à melhoria do estilo de vida das
pessoas. O tratamento, por sua vez, deve ser direito assegurado ao professor que
dele necessitar e, também, é uma das principais abordagens do projeto original.

No que se refere à proposta de alteração da ementa da Lei nº 16.077, sugerimos
delimitar  o  seu  público-alvo,  ou  seja,  explicitar  como  destinatários  da  norma  os
professores da rede estadual de ensino. Tal alteração parece-nos necessária tendo
em vista que já vigora no Estado a Lei nº 16.280, de 20/7/2006, que institui a Política
Estadual de Atenção à Saúde Auditiva.

Dessa forma, apresentamos, ao final  deste parecer,  as Emendas nºs 1 e 2, tão
somente para aperfeiçoar os comandos do Substitutivo nº 1.
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Conclusão
Em razão dos argumentos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

3.719/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao inciso V do art. 2º da Lei nº 16.077, de 2006, acrescentado pelo art. 2º do

Substitutivo nº 1, a seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
“Art. 2º - (...)
V  -  a  promoção  da  saúde  auditiva  e  a  prevenção,  a  identificação  precoce e  o

tratamento dos problemas auditivos.”.”.
EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 4º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art.  4º  -  A ementa  da  Lei  nº16.077,  de  2006,  passa  a  ser:  'Institui  a  Política

Estadual de Saúde Vocal e Auditiva, voltada para os professores da rede estadual de
ensino.”.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Duarte Bechir, presidente e relator - Paulo Lamac - Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.860/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a  obrigatoriedade  de  os  supermercados  disponibilizarem  caixas  de  cobrança
adaptados  aos  critérios  básicos  de  acessibilidade  das  pessoas  portadoras  de
deficiência e com mobilidade reduzida”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/2/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  da  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado
Regimento.
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Fundamentação
A  proposição  em  epígrafe  pretende  dispor  sobre  a  obrigatoriedade  de  os

supermercados  do  Estado  disponibilizarem  ao  menos  um  caixa  de  cobrança
devidamente  adaptado  aos  critérios  básicos  de  trânsito,  interação,  utilização  e
acessibilidade  em  geral  para  as  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade
reduzida.

O autor justifica que a proposição visa promover a inclusão social das pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida, proporcionando-lhes maior conforto por meio
da utilização de recursos técnicos capazes de amenizar as dificuldades encontradas
em razão das suas limitações físicas.

O  ordenamento  jurídico  contempla  uma  série  de  disposições  voltadas  para  o
atendimento dos chamados hipossuficientes, de modo a possibilitar a efetivação do
princípio da igualdade, considerado em sua dimensão substancial, o que importa em
dispensar  um  tratamento  preferencial  a  tais  pessoas  com  vistas  a  compensar
eventuais diferenças.

Nesse sentido, o art. 227, § 1º, inciso II, da Constituição da República estabelece
expressamente  que  compete  ao  Estado,  entre  outras  atribuições,  “a  criação  de
programas  de  prevenção  e  atendimento  especializado  para  os  portadores  de
deficiência,  sensorial  ou  mental,  bem  como de  integração  social  do  adolescente
portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos
arquitetônicos”.

Já o § 2º do mesmo artigo determina que “a lei disporá sobre normas de construção
dos  logradouros  e  dos  edifícios  de  uso  público  e  de  fabricação  de  veículos  de
transporte coletivo,  a fim de garantir  acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência”.

No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  tratando,  inclusive,  de
questões relativas ao chamado mobiliário urbano.

O  Decreto  nº  5.296,  de  2  de  dezembro  de  2004,  que  regulamentou  essa  lei,
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determina,  em  seu  art.  6º,  que  o  atendimento  prioritário  compreende  tratamento
diferenciado  e  atendimento  imediato  às  pessoas  com  deficiência,  o  que  implica,
dentre outras coisas, a adaptação dos mobiliários de recepção e atendimento à altura
e à condição física de pessoas em cadeiras de rodas, conforme estabelecido nas
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Por sua vez, no âmbito estadual, a Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, fixa
normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de uso
público. Esse diploma legal foi regulamentado pelo Decreto nº 43.926, que instituiu o
programa Acessibilidade Minas.

Cite-se ainda, no plano estadual, a Lei nº 14.925, de 19 de dezembro de 2003, que
assegura  o  atendimento  prioritário  às  pessoas  com  deficiência  física  em
supermercados,  hipermercados  e  estabelecimentos  congêneres.  Nessa  lei,
entretanto,  não  há  dispositivo  obrigando  a  adaptação  do  mobiliário  destinado  ao
atendimento prioritário dessas pessoas.

Diante, portanto, da lacuna legislativa identificada, entende-se ser mais adequado,
do ponto de vista da técnica legislativa, transformar o conteúdo do projeto em norma
modificativa, de modo a facilitar a sistematização da matéria e o conhecimento do
assunto.

Considera-se, dessa forma, ser necessário a apresentação do Substitutivo nº 1 para
aprimorar a proposição quanto aos pontos apresentados neste parecer.

Aproveita-se o ensejo, para atualizar a terminologia utilizada no inciso III do art. 1º
da Lei nº 14.925, de 2003, de “portador de deficiência” para “pessoa com deficiência
ou com mobilidade reduzida”.

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

do Projeto de Lei nº 4.860/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 1º da Lei nº 14.925, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre
atendimento prioritário nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 14.925, de 19 de dezembro de 2003,
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o seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º e passando o
inciso III do caput do artigo a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)
III - pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;
(…)
§ 2º - O atendimento prioritário a que se refere o inciso III do caput deste artigo será

realizado em caixa adequado à acessibilidade das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, nos termos de regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Valadares -

André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.995/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 631/2014, o governador do Estado enviou a esta
Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter ao patrimônio do Município de Belo Oriente o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 14/3/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar  da matéria em seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 4.995/2014 de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Poder  Executivo possa fazer  reverter  ao Município de Belo Oriente  o
imóvel com área de 7.169m², situado na Rua José Alexandre de Alvarenga, esquina
com Avenida JK, no Bairro Alex Muller, Distrito de Perpétuo Socorro, nesse município,
e registrado sob o nº 2.537 do Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Açucena.

A transferência de patrimônio público,  ainda que para outro ente da Federação,
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deve obedecer ao art. 18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa
para sua efetivação.

No  plano  infraconstitucional,  o  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que
regulamenta  o  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição Federal  e institui  normas  para
licitações e contratos da administração pública, impõe, além da referida autorização,
a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público,  o que pode ser
observado nas cláusulas de destinação e reversão do imóvel.

O imóvel objeto da proposição em análise foi doado pelo Município de Belo Oriente
ao  Estado,  com  autorização  dada  pela  Lei  Municipal  nº  71,  de  1985,  que  não
especifica a destinação do bem. Na escritura pública de doação, a transferência é
tratada como “doação pura e simples” e “sem reserva de espécie alguma”.

Por não haver cláusula explicitando a finalidade da transferência, nem prevendo a
reversão do imóvel ao doador no caso de esta não ser cumprida, a forma adequada
para o retorno do bem ao patrimônio municipal é a doação, e não a reversão, como
proposto no projeto.

Para sanar esse equívoco, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº
1,  que  autoriza  a  doação  do  referido  imóvel  ao  Município  de  Belo  Oriente,
acrescentando, em defesa do interesse público, cláusula de finalidade, que destina o
imóvel ao funcionamento de atividades de interesse público, e de reversão, que prevê
o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a finalidade prevista.

Assim sendo, a proposição em exame, na forma do Substitutivo nº 1, encontra-se
de acordo com a legislação vigente e pode prosperar nesta Casa.

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

do Projeto de Lei nº 4.995/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Belo  Oriente  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 Belo Oriente o
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imóvel constituído pela área de 7.169m² (sete mil cento e sessenta e nove metros
quadrados),  situado na Rua  José Alexandre  de  Alvarenga,  no  Bairro  Alex  Muller,
Distrito de Perpétuo Socorro, nesse município, e registrado sob o nº 2.537 do Livro 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Açucena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de
atividades de interesse público.

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 for
dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Sargento Rodrigues.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de  congratulações  com  a  nova  diretoria  da  Santa  Casa  de  Montes  Claros

(Requerimento nº 7.163/2014, do deputado Carlos Pimenta);
de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º e no 16º

Batalhões de Polícia Militar, pela prisão de dois homens em 22 de fevereiro, em Belo
Horizonte,  e  pela  apreensão  de  droga  e  quantia  em  dinheiro  (Requerimento  nº
7.218/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.247/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a Sociedade Pequeninos de Deus,  de Arcos,  conhecida
como Creche Os Pequeninos,  pelos  25  anos  de sua  fundação (Requerimento  nº
7.302/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com o Cel. PM Renato Batista Carvalhais, novo corregedor da
PMMG (Requerimento nº 7.304/2014, do deputado Ivair Nogueira);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de 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
(Requerimento nº 7.305/2014, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº  7.306/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

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 10kg de maconha (Requerimento
nº 7.307/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão
de Polícia Militar,  pela apreensão, em 25 de fevereiro, em Uberlândia, de 12kg de
maconha e pela prisão de um homem (Requerimento nº 7.308/2014, do deputado
Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 7.309/2014, do deputado Cabo Júlio);

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,
que resultou na apreensão de armas de fogo e munição e na prisão de um homem
(Requerimento nº 7.310/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.311/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
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no preparo e refino de entorpecentes e na prisão de três homens (Requerimento nº
7.312/2014, do deputado Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº
7.313/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº
7.314/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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
(Requerimento nº 7.315/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 36º Batalhão
de 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 (Requerimento nº
7.316/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares da 2ª Companhia de Missões Especiais
da Polícia Militar que menciona, pela atuação em ocorrência, em Ribeirão das Neves,
que  resultou  na  prisão  de  três  pessoas  e  na  apreensão  de  30kg  de  maconha
(Requerimento nº 7.331/2014, do deputado Cabo Júlio);

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,  no Município de Contagem (Requerimento nº  7.332/2014,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 7.333/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso ao repórter Marcos Maracanã, apresentador de programa jornalístico da
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Rede Record, pelo excelente trabalho realizado em prol do telejornalismo do Estado,
particularmente  do  Triângulo  Mineiro,  bem  como  pelo  lançamento  de  seu  livro
autobiográfico (Requerimento nº 7.334/2014, do deputado Tenente Lúcio);

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 (Requerimento nº 7.341/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

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  (Requerimento  nº  7.342/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de congratulações com o Sr. Alexandre Silveira, secretário de Saúde, pelo êxito do
programa Ver Minas, de atendimento oftalmológico (Requerimento nº 7.343/2014, do
deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com o Sr. Denílson Rodrigues Silveira, prefeito de Francisco Sá,
por  sua  participação  no  programa  Ver  Minas,  de  atendimento  oftalmológico
(Requerimento nº 7.344/2014, do deputado Carlos Pimenta);

de  congratulações  com  o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  governador  do
Estado,  pelo  êxito  do  programa  Ver  Minas,  de  atendimento  oftalmológico
(Requerimento nº 7.345/2014, do deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com o jornal Folha Machadense, de Machado, pelos 40 anos de
sua fundação (Requerimento nº 7.360/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  aplauso  aos  policiais  militares  e  civis  que  menciona  pela  prisão  de  oito
integrantes de uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos, em
Patos de Minas, em 14/3/2014 (Requerimento nº 7.365/2014, do deputado Sargento
Rodrigues);

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 pela apreensão de R$10.000.00 e um revólver calibre 38
(Requerimento nº 7.366/2014, do deputado Sargento Rodrigues);
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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  34kg  de  maconha  e  uma  balança  de  precisão  (Requerimento  nº
7.367/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 12 de março,  em Ribeirão das
Neves,  em  que  impediram  um  assalto  à  casa  lotérica  e  apreenderam  armas,
munições e dinheiro e um homem foi preso e um menor apreendido (Requerimento nº
7.368/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 7.369/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12 de março, em Contagem, em
que prenderam três homens e apreenderam drogas, diversas chaves e manuais de
veículos,  armas,  celulares  e  dinheiro  (Requerimento  nº  7.370/2014,  do  deputado
Cabo Júlio);

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 duas pessoas foram presas (Requerimento nº 7.371/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 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 (Requerimento nº 7.372/2014, do deputado Cabo
Júlio);

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) (Requerimento nº 7.468/2014, da Comissão de Esporte);

de  aplauso  aos  policiais  militares  e  ao  policial  civil  que  menciona,  por  sua
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participação na prisão de quatro pessoas que tentaram assaltar uma casa lotérica em
Pouso Alegre, no dia 14 de março (Requerimento nº 7.472/2014, da Comissão de
Segurança Pública);

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 (Requerimento
nº 7.473/2014, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 187ª Cia PM/33º 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  (Requerimento  nº  7.474/2014,  da  Comissão  de
Segurança Pública);

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 1º Batalhão de Fronteira, sediado em Corixa, no
Município  de  Cáceres  (MT),  junto  à  fronteira  com  a  Bolívia  (Requerimento  nº
7.475/2014, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.494/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo
dar denominação ao trecho de rodovia que liga os Municípios de Santana do Riacho
e Baldim.

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 visa a dar a denominação de Rodovia Pedro Sabino ao trecho de rodovia

do programa Caminhos de Minas que interliga os Municípios de Santana do Riacho e
Baldim.

O autor da proposição informa que não existe nesses municípios estabelecimento,
instituição ou próprio público com igual denominação atribuída por ato normativo, pelo
que o projeto atende aos requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 1999, que dispõe
sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

Nascido no Município de Pirapama, em 1895, e falecido em 1966, Pedro Sabino foi
tropeiro, comerciante e fazendeiro. Ajudou a construir, a golpes de picareta, a estrada
que ora se busca denominar  e trabalhou longos anos na região,  sobre lombo de
burro.

A  proposta  constitui  justa  homenagem  e  reconhecimento  das  importantes
realizações de Pedro Sabino em prol do desenvolvimento regional. Consideramos,
pois, oportuna a honraria que se lhe pretende prestar ao denominar o referido trecho
com seu nome.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.494/2013 em turno único, na forma

apresentada.
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Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.670/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto em tela visa a dar denominação a

trecho de rodovia.
A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as Emendas nºs 1
e 2, que apresentou.

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

Fundamentação
O projeto de lei visa a dar a denominação de Euclydes Marcos Pettersen ao trecho

da Rodovia LMG-766 que liga o Município de Itanhomi ao Município de Governador
Valadares.

Após sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou duas emendas.
A primeira dá nova redação ao art. 1º,  a fim de melhor identificar a rodovia a ser
denominada. A segunda suprime o art.  2º,  com a finalidade de adequar o texto à
técnica legislativa.

Com relação ao mérito da matéria, cabe destacar que o homenageado, nascido no
Rio  de  Janeiro  em  1910,  mudou-se  para  Tumiritinga  em  1939  e  desempenhou
importante  papel  no  desenvolvimento  da  região  do  Vale  do  Rio  Doce.  Um  dos
primeiros  moradores  e  pioneiro  no  comércio  de  Tumiritinga,  trabalhou  como
cafeicultor e pecuarista. Importantes políticos da região integram sua família, inclusive
seu sobrinho Arcenio Dutra, primeiro prefeito eleito de Tumiritinga.

Consideramos justa a homenagem de denominar o trecho com seu nome.
Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.670/2013, em turno único, com as
Emendas nº 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Gustavo Valadares, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.951/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Recreativa  Internacional,  com
sede no Município de Nepomuceno.

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

Recreativa Internacional, com sede no Município de Nepomuceno, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção de ações nas
áreas cultural, desportiva e de saúde.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  oferta  atividades  de  recreação
esportiva  a  crianças  e  adolescentes,  visando  afastá-los  de  maus  hábitos  e
propiciando-lhes  importante  forma  de  socialização,  além  de  oferecer-lhes  apoio
psicológico.

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida  entidade,
especialmente  no  desenvolvimento  saudável  das  crianças  e  adolescentes  desse
município,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.951/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2014.
Marques Abreu, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.703/2013
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De autoria do deputado Mário Henrique Caixa, o projeto de lei em tela dispõe sobre
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a obrigatoriedade de que conste, nos rótulos das embalagens de café comercializado
no Estado, informação sobre as espécies vegetais de que se compõe o produto.

A matéria foi  distribuída  às Comissões de Constituição e Justiça,  de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com as Emendas nºs 1 e
2, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto estabelece a obrigatoriedade de que conste, nos rótulos das embalagens

de café comercializado no Estado, informação sobre as espécies vegetais de que se
compõe e a percentagem de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos) da espécie Coffea
arabica. Estabelece, também, que o produto comercializado no Estado com o nome
de café somente poderá ser produzido a partir  de grãos de espécies  vegetais  do
gênero  Coffea.  No caso de se  utilizarem  grãos  de  plantas  híbridas  de  diferentes
espécies do gênero  Coffea, deverá ser especificado o respectivo percentual. Essas
disposições aplicam-se aos cafés torrado em grão, torrado moído e solúvel e a todas
as demais formas em que for destinado ao consumo humano, puro ou em mistura
com  outros  produtos  alimentícios.  Para  os  efeitos  do  projeto,  entendem-se  por
espécies do gênero Coffea as espécies Coffea arabica e Coffea canephora. A espécie
canephora será referida no rótulo de acordo com as variedades conhecidas como
robusta  ou  conilon.  A espécie  arabica será  referida  no  rótulo  com este  nome.  O
descumprimento do disposto sujeitaria o infrator às sanções previstas no Código de
Defesa do Consumidor.

Em sua justificação, o autor argumenta que o Estado é conhecido mundialmente
pela qualidade de seu café, especialmente o café arábica, considerado café fino e
gourmet.  Entretanto,  o  café cultivado em nosso Estado,  dessa espécie  na  quase
totalidade, é, muitas vezes, misturado a grãos de outras espécies vegetais. Portanto,
constar nas embalagens a quantidade de café robusta ou conilon e os índices de
impurezas como palha de café, cereais - soja e milho - e PVA trará novo conceito ao
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café  mineiro  e  contribuirá  para  a  valorização  do  produto,  aumentando  sua
competitividade no mercado e abrindo a possibilidade de ser vendido em todas as
partes do mundo. Propiciará o fortalecimento da identidade do café mineiro como
referência de qualidade e a moralização do mercado, reduzindo as possibilidades de
manipulação do consumidor, que passaria a ter assegurada a opção de escolha, e
beneficiando cerca de 320 mil cafeicultores. Dotará o Estado de instrumento legal
para implementar uma cultura de consumo mais consciente e de maior qualidade.

Por  seu  turno,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ressaltou  que  estados
federados possuem 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. Segundo ela,
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - é o órgão responsável no âmbito
da  União  pela  regulamentação  da  rotulagem  de  alimentos  embalados.  A Anvisa
regulamenta a fixação de identificação e qualidade do café torrado em grão e do café
torrado moído por meio da Resolução nº 277, de 2005, que determina que o produto
deverá  ser  designado  com a  expressão “café  torrado”,  seguida  de  sua  forma  de
apresentação (em grão ou moído), e que, na rotulagem do café, poderão constar a
variedade, a origem ou a denominação específica. Ainda de acordo com a comissão,
o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  apresenta  a  norma  geral  que  permite  aos
estados legislarem de forma concorrente sobre consumo de produtos; e o Decreto-Lei
nº  986,  de 21 de outubro  de 1969,  institui  normas básicas sobre  a rotulagem de
alimentos, estatuindo que os rótulos deverão mencionar a qualidade, a natureza e o
tipo do alimento, observadas a definição, a descrição e a classificação estabelecidas
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.

Além disso, a comissão informou que, no âmbito estadual, a Lei nº 14.580, de 2003,
que dispõe sobre a divulgação de informações no rótulo do café torrado, moído e
embalado no Estado, estatui  que o rótulo do café torrado, moído e embalado por
estabelecimento localizado no Estado conterá, sem prejuízo das exigências previstas
na legislação federal, informações sobre: a espécie do café ou, em caso de mistura, o
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percentual de cada espécie na composição final do produto; a classificação quanto à
bebida, o ponto de torra, a acidez, o aroma e o sabor. A proposição apresentada pelo
parlamentar  ampliaria  e  complementaria  a  proteção  ao  consumidor.  A  comissão
afirmou 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 acordo com a comissão, o projeto de lei implica alterações na Lei nº 14.580, de
2003, para permitir que o consumidor mineiro obtenha maiores informações sobre o
café  consumido  e  proteja  a  sua  saúde.  Mostrando-se  oportuna  a  ampliação  da
legislação existente, era necessário que o texto do art. 1º da Lei nº 14.580, de 2003,
fosse  inserido  na  proposição  em  análise  e  que  essa  lei  fosse  revogada
expressamente, o que fez por meio das Emendas nºs 1 e 2, que apresentou e que
acolhemos.
No âmbito de competência da nossa comissão, entendemos que a matéria é
meritória. Sustentamos a nossa opinião com a mesma justificação apresentada pelo
autor e com as asserções da comissão que nos antecedeu, ambas amplamente
detalhadas nesta peça opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.703/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente e relator - Duilio de Castro - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.092/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria  da  Mesa da Assembleia,  o projeto de resolução em epígrafe dispõe

sobre  as  regras  relativas  às  férias  regulamentares  do  servidor  da  Secretaria  da
Assembleia Legislativa e dá outras providências.
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Publicada no Diário do Legislativo em 4/3/2014, a proposição foi distribuída à Mesa
da  Assembleia  para  recebimento  de  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “a”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  de  resolução  sob  exame tem  a  finalidade  de  alterar  e  consolidar  as

normas  sobre  férias  regulamentares  do  servidor  da  Secretaria  da  Assembleia
Legislativa e dar outras providências.

A  partir  da  análise  dos  aspectos  formais  da  proposição,  destaque-se  que,
relativamente à iniciativa para a deflagração do processo legislativo de projeto de
resolução,  compete  privativamente  à  Mesa diretora,  nos  termos  da alínea  “d”  do
inciso  VII  do  art.  79  do  Regimento  Interno,  dispor  sobre  o  regulamento  geral  da
Secretaria  da  Assembleia,  sua  organização,  seu  funcionamento  e  sua  polícia.  O
referido dispositivo regimental encontra fundamento na alínea “d” do inciso I do art. 66
da Constituição do Estado, o qual se conforma ao disposto no inciso IV do art. 51 da
Constituição  da  República.  Portanto,  segundo  os  dispositivos  referenciados  e  o
princípio da simetria, não resta nenhum questionamento quanto à competência desta
Mesa para a deflagração do processo legislativo no caso do projeto de resolução em
pauta.

Quanto ao mérito da medida, frise-se que o objetivo da proposição, em atendimento
ao  princípio  da  eficiência,  é  o  aprimoramento  das  regras  relativas  às  férias
regulamentares do servidor da Secretaria da Assembleia. Primeiramente, dispõe-se
que,  nas  hipóteses  de  exoneração  ou  aposentadoria,  o  servidor  terá  direito  à
indenização  referente  às  férias  regulamentares  não  gozadas  e  às  referentes  ao
período aquisitivo incompleto,  na  proporção de 1/12  (um doze avos)  por  mês de
efetivo exercício. Na hipótese de falecimento do servidor, a indenização caberá ao
seu sucessor ou dependente habilitado perante a Previdência Social. Outras duas
alterações, contidas no art. 2º, têm por objetivo a atualização do entendimento sobre
os  períodos  de  afastamento  por  motivo  de  luto  considerados  como  de  efetivo
exercício para fins de férias e a uniformização de regulamentos da Assembleia em
relação à licença para tratamento de saúde.

Promove-se,  ainda,  por  meio  do  projeto  de  resolução,  um  ajuste  nas  áreas  de
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atuação  estratégica  da  Assembleia,  em  consonância  com  as  diretrizes  do
Direcionamento Estratégico, em busca de mais eficiência nos atos da administração
pública, com a inclusão de duas áreas fundamentais no rol de áreas a que se refere o
art.  4º  da  Lei  nº  16.833,  de  20  de  julho  de  2007:  as  de  integração  e  suporte
administrativo aos gabinetes parlamentares e de apoio ao planejamento orgânico-
institucional e ao processo legislativo.

O art. 4º da proposição em comento objetiva revogar o § 3º do art. 61 da Resolução
nº 3.800, de 30 de novembro de 1985, e o art. 34 da Resolução nº 5.086, de 31 de
agosto  de  1990.  O  primeiro  trata  da  composição  da  Comissão  Permanente  de
Licitação; e o segundo dispõe sobre os requisitos necessários para substituição de
servidor titular de cargo em comissão na Secretaria da Assembleia Legislativa.

No que diz respeito aos aspectos de natureza financeira e orçamentária, importa
dizer  que  a  proposição  em  análise  cumpre  as  condições  impostas  pela  Lei  de
Responsabilidade Fiscal e não tem o condão de prejudicar o equilíbrio fiscal nem as
metas estabelecidas na lei orçamentária vigente.

Pelas  razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação do
Projeto de Resolução nº 5.092/2014.

Conclusão
Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

5.092/2014 no 1º turno, na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 7 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER PARA O 2º 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,

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”.

Em Plenário, o projeto foi aprovado no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Retorna, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer no 2º turno, nos
termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O projeto de lei  em estudo tem por  objetivo reestruturar a carreira de Defensor
Público do Estado, reduzindo de seis para quatro o número de classes da carreira,
reposicionando os seus membros de acordo com a nova organização a partir de 1° de
junho  de  2014  e  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. Por sua vez, a
Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  aprovação  da  matéria  na  forma
original.

A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  acertadamente,  opinou
pela aprovação da proposição com as Emendas n°s 1 e 2, dando nova redação ao
art.  58  da  Lei  Complementar  n°  65,  de  2003,  com  a  finalidade  de  adequá-lo  às
modificações propostas para reestruturação da carreira, e revogando o seu § 2°.

Como já mencionado no 1° turno,  é inquestionável  a importância da Defensoria
Pública  no  exercício  da  função  jurisdicional  do  Estado,  notadamente  diante  das
reivindicações  dos  segmentos  mais  carentes  da  sociedade,  de  modo  que  a
aprovação da proposição virá a reconhecer e confirmar a nobreza e a relevância dos
serviços prestados pelos defensores públicos.

É importante lembrar que, conforme já foi mencionado no 1° turno, 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) tem início em 8/4/2014.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar

nº 57/2014 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
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Gustavo Corrêa, presidente - Inácio Franco, relator - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/2014
(Redação do Vencido)

Altera  dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  65,  de  16  de  janeiro  de  2003,  que
organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a
carreira de Defensor Público, e dá outras providências.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 4º - Os incisos I a V do caput do art. 58 da Lei Complementar nº 65, de 2003,
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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.”.
Art. 5º - O Anexo a que se refere o art. 46 da Lei Complementar nº 65, de 2003,

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

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

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

Art. 7º - Fica revogado o § 2º do art. 58 da Lei Complementar nº 65, de 2003.
Art. 8º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

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

Defensor Público Estadual foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.4.2014.
ANEXO II

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

* - A tabela de correlação da carreira de Defensor Público foi publicada no “Diário
do Legislativo”, de 8.4.2014.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.828/2014
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado por

meio da Mensagem nº 595/2014, “reajusta o subsídio dos membros da Defensoria
Pública do Estado”.

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

As  Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária opinaram pela aprovação da matéria.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão
para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o
art. 189, do Regimento Interno.

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.

A proposição foi amplamente discutida em 1º turno. A Comissão de Constituição e
Justiça entendeu que ele atende às regras de iniciativa e que a matéria se insere na
competência  legislativa  estadual.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária  concluiu  que  a  proposição  está  em  compatibilidade  com  a  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000) e com o disposto no art.
169,  § 1º,  II,  da  Constituição Federal.  Esta comissão,  por  sua vez,  ao analisar  a
proposição em 1º turno, entendeu ser meritória a proposta.

Como já  mencionado  em  1º  turno,  concordamos  que  as  medidas  previstas  no
projeto  são  convenientes  e  oportunas  na  medida  em  que  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.
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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, estimulando os atuais e futuros integrantes da carreira ao

desempenho das suas funções.

Sendo  assim,  no  que  é  próprio  desta  comissão,  verificamos  que  não  há

impedimento à tramitação da matéria em estudo.

Contudo, sob o ponto de vista da técnica legislativa, entendemos que há alguns

pontos que merecem ser aprimorados na redação da proposição, razão pela qual se

sugere a nova redação constante no Substitutivo nº 1 a seguir apresentado, a qual

em  nada  modifica  o  conteúdo  da  proposta  originária,  tendo  apenas  adequado

aspectos formais do projeto relacionados à técnica de redação parlamentar.

Por  fim,  é  importante  lembrar  que,  conforme já  foi  mencionado  em  1°  turno,  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) tem início a partir de 8/4/2014.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.828/2014,

no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado é o fixado no

Anexo I desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.

Art. 2° - O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral é o fixado no Anexo II desta lei, observados os respectivos prazos

de vigência.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
I.1 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

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

2014 a 31 de maio de 2015,  foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.4.2014.
I.2 Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

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

junho de 2015, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.4.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2014)
II.1 Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

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

*  -  O  subsídio  do  Defensor  Público-Geral,  do  Subdefensor  Público-Geral  e  do
Corregedor-Geral, com vigência de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2015,  foi
publicado no “Diário do Legislativo”, de 8.4.2014.

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

(com vigência a partir de 1º de junho de 2015)
*  -  O  subsídio  do  Defensor  Público-Geral,  do  Subdefensor  Público-Geral  e  do

Corregedor-Geral, com vigência a partir de 1º de junho de 2015,  foi publicado no
“Diário do Legislativo”, de 8.4.2014.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Rogério Correia, relator - Sargento Rodrigues - Inácio

Franco.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2014

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

LEGISLATURA, EM 4/4/2014
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição
da Mesa - Designação de Comissão - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo
- Entrega da Declaração de Bens - Compromisso Constitucional - Leitura do Termo de
Posse  -  Assinatura  do  Termo  de  Posse  -  Declaração  de  Posse  -  Palavras  do
Governador  do  Estado  -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -
Encerramento.

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

Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - Almir
Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio
Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique -
Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Cássio  Soares  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada
- Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo
Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa
- Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 10h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com  a  palavra,  o  2º-secretário,  para  proceder  à  leitura  das  atas  das  reuniões
anteriores.
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Atas
- O deputado Rômulo Viegas, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

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

O locutor - Destina-se esta reunião ao compromisso e à posse do Exmo. Sr. Alberto
Pinto Coelho Júnior no cargo de governador do Estado de Minas Gerais, em virtude
da renúncia do Sr. Antonio Augusto Anastasia ao referido cargo.

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

Herculano Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça do Estado; e Carlos André
Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  justiça  do  Estado;  a  Exma.  Sra.  Andréa
Abritta Garzon, defensora pública-geral do Estado; os Exmos. Srs. Marconi Perillo,
governador  do  Estado de Goiás;  e  Zezé Perrella,  senador  pelo  Estado  de Minas
Gerais; a Exma. Sra. Ana Amélia, senadora pelo Estado do Rio Grande do Sul; os
Exmos.  Srs.  Ciro  Nogueira,  senador  pelo  Estado do Piauí;  deputado federal  Luiz
Fernando Faria,  representando a Câmara dos Deputados;  vereador  Léo Burguês,
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  e  desembargador  Wander
Marotta,  presidente  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Minas Gerais;  a  Exma.  Sra.
conselheira  Adriene  Andrade,  presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado;  e  os
Exmos.  Srs.  deputado  Dilzon  Melo,  1º-secretário  desta  Casa;  e  deputado  federal
Newton Cardoso, governador do Estado de Minas Gerais no período de 1987 a 1991.

Designação de Comissão
O  presidente  -  A presidência  designa  membros  da  Mesa  da  Assembleia  e  do

Colégio de Líderes, os Exmos. Srs. deputados Hely Tarqüínio, Adelmo Carneiro Leão,
Neider Moreira, Alencar da Silveira Jr., Gustavo Valadares, Luiz Humberto Carneiro,
Inácio Franco e Lafayette de Andrada para receber o Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho
Júnior, governador em exercício do Estado, e conduzi-lo à Mesa.

O locutor - Informamos aos convidados que podemos acompanhar pelos monitores
a chegada, neste momento, às dependências da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais do Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho, governador em exercício do Estado
de Minas Gerais, que está sendo recepcionado pela banda do Corpo de Bombeiros
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Militar de Minas Gerais e será conduzido primeiramente ao interior da Assembleia, ao
Salão Nobre  da  Casa,  pela  comissão designada pelo  deputado Dinis  Pinheiro.  O
Salão Nobre, onde está o acervo que retrata os ex-presidentes desta Casa, foi palco,
na  terça-feira  passada,  de  cerimônia  que  homenageou S.  Exa.  o  governador  em
exercício, incorporando ao seu acervo a figura do ex-presidente desta Assembleia
Legislativa Alberto Pinto Coelho.

Anunciamos a chegada do Exmo. Sr. governador em exercício Alberto Pinto Coelho,
que  será  recebido,  neste  Plenário,  por  uma  ala  de  cadetes  da  Polícia  Militar,
comandada pelo Ten. Luís Antônio. Essa ala utiliza o uniforme tradicional  azul do
cadete, originário do Regimento Regular de Cavalaria, instituição que deu origem à
Polícia Militar de Minas Gerais.

Os cadetes formam uma cúpula de aço empunhando o Espadim Tiradentes, que
simboliza a honra e a dignidade do cadete da Polícia Militar de Minas Gerais.

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

pelo Trio Amaranto.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  assistir  a  uma  videobiografia  do

empossando.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega da Declaração de Bens
O locutor - A presidência recebe, neste instante, a declaração de bens do Exmo. Sr.

Alberto Pinto Coelho Júnior, governador em exercício, a qual é passada às mãos do
1º-secretário, deputado Dilzon Melo.

- Procede-se à entrega da declaração de bens.
Compromisso Constitucional

O locutor  - Neste momento, o Exmo. Sr.  governador  em exercício Alberto Pinto
Coelho Júnior prestará o compromisso constitucional.

O  Sr.  Alberto  Pinto  Coelho  Júnior  -  Prometo  manter,  defender  e  cumprir  a
Constituição da República e a do Estado, observar as leis, promover o bem geral do
povo mineiro e sustentar a integridade e a autonomia de Minas Gerais.
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Leitura do Termo de Posse
O locutor - O 1º-secretário, deputado Dilzon Melo, procederá à leitura do termo de

posse do Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho Júnior no cargo de governador do Estado de
Minas Gerais.

O 1º-secretário (deputado Dilzon Melo) - (- Lê:)
“Termo de Posse do Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho Júnior no cargo de governador

do Estado de Minas  Gerais.  Às  10  horas  do  dia  4/4/2014,  perante  a  Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no  Palácio  da  Inconfidência,  em  reunião
solene, sob a presidência do Sr. deputado Dinis Pinheiro, compareceu o Exmo. Sr. Dr.
Alberto Pinto Coelho Júnior, vice-governador do Estado de Minas Gerais, o qual, após
prestar  o  compromisso  constitucional,  tomou  posse  no  cargo  de  governador  do
Estado  de  Minas  Gerais,  em  decorrência  da  renúncia  do  Exmo.  Sr.  Dr.  Antonio
Augusto  Junho  Anastasia.  E,  para  constar,  lavrei  eu,  deputado  Dilzon  Melo,  1º-
secretário  da  Assembleia  Legislativa,  o  presente  termo,  que  vai  assinado  pelo
empossado e pela Mesa da Assembleia Legislativa.  Plenário Presidente Juscelino
Kubitschek, Belo Horizonte, em 4 de abril de 2014.”

Assinatura do Termo de Posse
O locutor - Convidamos o Exmo. Sr. Alberto Pinto Coelho Júnior a se posicionar no

local indicado pelo cerimonial, para a assinatura do termo de posse.
- Procede-se à assinatura do termo de posse.

Declaração de Posse
O presidente - Em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

declaro empossado no cargo de governador do Estado de Minas Gerais o Exmo. Sr.
Alberto Pinto Coelho Júnior.

Palavras do Governador do Estado
Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do Estado de Minas  Gerais,  deputado

Dinis Pinheiro, jovem e promissora liderança do nosso estado, na pessoa do qual
estendo cumprimentos a todos os deputados e deputadas que compõem esta Casa;
desembargador Herculano Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
meu dileto amigo, por intermédio do qual cumprimento os demais desembargadores;
Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  Justiça  do  Estado;  Andrea
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Abritta Garzon, defensora pública-geral do Estado; uma saudação muito especial, que
toca o meu coração, à presença ilustre de Marconi Perillo, governador do Estado de
Goiás; Ana Amélia, senadora pelo Estado do Rio Grande do Sul, minha companheira
progressista;  deputado federal  Luiz  Fernando Faria,  representando a  Câmara dos
Deputados;  vereador  Leo  Burguês,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo
Horizonte; eminente desembargador Wander Marotta, presidente do TRE de Minas
Gerais; conselheira Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas do Estado, na
pessoa  da  qual  estendo  cumprimentos  aos  demais  integrantes  daquela  Casa  de
Contas; Zezé Perrella, senador pelo Estado de Minas Gerais; deputado Dilzon Melo,
1º-secretário desta Casa, meu fraterno amigo; uma saudação especial ao deputado
federal Newton Cardoso, ex-governador do Estado de Minas Gerais; uma saudação
especial  à minha família,  e o faço na pessoa de minha querida esposa, Célia,  de
meus filhos Alberto, Alexandre, Daniel, Paula, das noras Tatiana e Andrea e dos três
mosqueteiros, os queridos netos Miguel, Alberto e Arthur, também estendendo a toda
a família  cumprimentos na pessoa de meu querido irmão,  Reinaldo Pinto Coelho.
Permito-me saudar os amigos, as grandes lideranças de Minas Gerais que estão aqui
presentes  e  todos na  figura  de  duas  pessoas  que me são muito  caras:  a  Profa.
Santuza Abras,  mãe de meus dois  primeiros  filhos,  e  o  eminente  homem público
Pimenta da Veiga, celebrando este momento grandioso da minha trajetória política.
Tenho  uma honra  muito  grande  e,  sempre  que  posso,  reafirmo  que  essa  honra
decorre de ser um homem público forjado e lapidado no Parlamento.

Peço  licença  para  dirigir-me  inicialmente  a  este  Parlamento,  sem  distinção
partidária,  assim como às servidoras e aos servidores desta Casa,  com os quais
convivi  tão estreitamente ao longo de quatro mandatos parlamentares no exercício
ora da liderança do governo, ora em comissões e, por duas vezes, com a confiança
dos meus pares, na honrosa incumbência de presidir o Poder Legislativo. Seguindo
modestamente seu alto e indefectível exemplo, devo agradecer a Deus por ter livrado
minha alma da vã e ilusória vaidade. Acredito que o exercício do poder político em
qualquer instância, do município ao estado, do estado à União, exige, como valor
cardeal, o cultivo da humildade.

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  caros  convidados,  povo  de
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Minas Gerais,  permitam-me evocar,  neste momento tão singular da minha vida, o
sangue político e parlamentar que corre em minhas veias de cidadão e de homem
público. Faço aqui uma emocionada homenagem a meu pai, Alberto Pinto Coelho,
com quem aprendi as mais preciosas e definitivas lições sobre decência, honestidade
e  responsabilidade,  valores  que  me  acompanham  por  toda  a  vida.  Mineiro  de
Manhuaçu, advogado formado pela UFMG, ele seguiu o mesmo destino de tantos
conterrâneos de sua geração, enveredando-se pelas trilhas da velha estrada real de
Goiás. Quiseram as circunstâncias que sua vocação pública o levasse a presidir a
assembleia constituinte daquele estado em 1947, pelos ventos da redemocratização
do  Brasil,  em  curso  naquela  época.  Nesse  berço,  portanto,  tive  o  privilégio  de
conviver com um homem que entendia o exercício político como causa e, por isso
mesmo,  concentrava suas  melhores esperanças e  energias  em benefício do  bem
comum. Era um homem que não tergiversava no que tange a princípios e jamais
sublimava as razões  que o levaram à  vida  pública.  Essa inflexão,  absolutamente
rigorosa, no entanto nunca limitou um olhar mais amplo sobre a política, que tantas
vezes precisa superar diferenças para permitir o avanço. Herdei de sua têmpora o
gosto pelo diálogo e a busca pelo entendimento, a serviço do mais alto interesse
público.

Por isso, senhoras e senhores parlamentares, em que pese ao grande desgaste da
atividade política neste trecho da história do nosso Brasil, apesar das suspeições, dos
desvios  de  conduta,  dos  escândalos  em  série  e  da  corrupção  endêmica  que  se
instalou no País, apesar de tudo isso, eu acredito na política, na boa política de Milton
Campos, que nos ensinava que sempre haverá um palmo de chão limpo onde podem
se encontrar os homens de Deus.

A  própria  história  nos  ensina  que  a  política  é  instrumento  insubstituível  da
civilização humana.  Por  isso,  nesse trecho da nossa história,  mais  do que nunca
devemos  estar  atentos  à  intolerância  e  ao  viés  autoritário  que  tantas  vezes  se
incrustam à sombra dos radicais e dos inconformados. Não há outro caminho, senão
a  democracia  política  para  promover  a  conciliação  entre  diferenças  e  conflitos
latentes, dialeticamente presentes na sociedade humana. Não podendo haver vida
sem oxigênio, também a democracia só pode viver com liberdade.



411
____________________________________________________________________________

Senhoras  e  senhores,  mineiros  e  mineiras,  sou,  por  vocação,  municipalista  e
federalista, ou seja, compreendo e sinto que o mais autêntico exercício político, como
o serviço público, precisa ter, como origem e destino, os municípios onde vive o Brasil
de verdade.  Por  isso,  defendo a federação,  uma federação diferente da que hoje
existe no Brasil, em que, perpassando diferentes governos, floresce e se agrava uma
grave e insidiosa concentração de poderes e recursos. Esse fenômeno é o pano de
fundo para as nossas mais graves mazelas e crises, em especial em dois campos
fundamentais  para  a  vida  do  cidadão:  saúde  e  segurança.  Contamos,  no  último
levantamento sobre violência no Brasil, com 50 mil mortos e mais de 50 mil estupros.
Nossos presídios estão abarrotados e funcionam como autênticas universidades do
crime. Falta-nos uma política nacional de segurança pública e uma instância federal
coordenadora dos esforços dos entes federados.

Na  saúde  não  é  diferente.  Assistimos  perplexos  à  flagrante  precariedade  do
atendimento  aos  que  mais  precisam.  Se  nos  permitirmos  um  diagnóstico  mais
ampliado, descobriremos que falta o sentido da federação também nas demais áreas.
Não há justificativa razoável para que os preciosos recursos da segurança continuem
sistematicamente  contingenciados,  reservados  para  formar  superávit  primário,
enquanto a violência explode em todo o País ou que esses recursos permaneçam
praticamente  intocados,  como acontece todos  os  anos  com as  verbas  da  saúde,
formando uma verdadeira montanha de restos a pagar, grande parte irrealizada. Tem
nos faltado solidariedade política e responsabilidade administrativa para convergirmos
em torno das grandes causas nacionais acima dos projetos de grupos, partidos ou
interesses eleitorais.

A federação que  defendo e  que  haverá  de  surgir  em nosso país  precisa  estar
sempre acima das circunstâncias e da conveniência, assentada na justa repartição de
recursos e no natural compartilhamento de poder e decisões; uma federação, afinal,
republicana  e  democrática.  Dessa  causa,  jamais  abrirei  mão.  Trago  nas  veias,
conforme disse, o sangue parlamentar na vivência diária que essa expressão encerra:
o  dever  de  dialogar  e  de  promover  pelo  entendimento  comum  entre  contrários  e
conflitantes;  o  consenso  mínimo  necessário  à  missão  de  governar  adversidades
dentro da unidade possível. Essa missão, no Estado Democrático de Direito, não é
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privativa do Poder Executivo, subordina-se à tríplice repartição dos poderes e suas
responsabilidades legais, entre Legislativo, Executivo e Judiciário, em suas múltiplas
instâncias. Junto a esses Poderes se inscreve o quarto poder, representado pela livre
imprensa,  porta-voz  da  sociedade democrática,  cujos  representantes  saúdo nesta
hora.

Sr.  Presidente,  nobres  colegas  deputados,  como sempre  haverei  de  chamá-los,
senhoras e senhores,  gostaria  de lembrar-lhes que celebramos, neste ano, os  25
anos da Constituição mineira.  Ela nasceu não somente da profícua atividade dos
constituintes, mas também de uma mobilização e uma participação extraordinárias da
nossa sociedade civil.  Esse momento ímpar  da nossa história  encheu as salas  e
comissões,  ocupou  este  Plenário,  percorreu  todos  os  corredores  desta  Casa,
trazendo  aspirações,  proposições  e  sonhos.  Foi,  em  tudo,  um momento  singular,
quando consagramos  os  princípios  de uma sociedade republicana,  democrática  e
cidadã, regida, em plano ampliado, pela Carta Magna brasileira de 1988.

Ao assumir o comando do Palácio Tiradentes, busco inspiração naquele momento
de  forte  interlocução  com  os  mineiros,  como  base  para  o  pleno  exercício  de
governança.  Quero  governar  exatamente  assim:  mantendo  abertas  as  portas  do
Poder Executivo, ouvindo, debatendo, criando amplos espaços para a formação de
novas  e  necessárias  convergências  que  representem  avanços  e  superação  de
problemas e desafios.

Assumo, pois,  minhas novas responsabilidades,  sem temer  um só instante este
novo momento que vivemos no País e em Minas, no que diz respeito à fundamental
ampliação da participação cidadã nos assuntos de estado. Vejo com grande otimismo
os novos mecanismos de mobilização social e política, como a internet e as redes
sociais.  Atribuo  a  elas  grande  relevância,  ao  desafiarem  as  instituições  a  se
renovarem. Como governador de Minas, estarei especialmente atento e em sintonia
com esse novo tempo, compreendendo-o como evolução do processo histórico, que
não comporta retrocesso de qualquer ordem.

Assim,  portanto,  nunca  esperem  deste  governador  decisões  arbitrárias  ou
submersas em obscurantismo; nunca esperem deste governador  subserviência ou
conivência com o erro, o malfeito, a corrupção. Em um governo inovador e exemplar
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como o nosso, não haverá nenhum espaço para o improviso, a leniência nem para o
insidioso aparelhamento que tanto mal faz ao País. Nunca esperem deste governador
a  mão  pesada  do  autoritarismo  e  da  intolerância.  Ao  mesmo  tempo,  jamais
abdicaremos do império da lei e da ordem pública, pilares fundamentais do Estado de
Direito e dos direitos inalienáveis dos cidadãos.

Mineiras  e  mineiros,  senhoras  e  senhores,  com  esses  sentimentos  -  e  com  a
elevada honra de ser o primeiro deputado estadual,  na condição de ex-presidente
desta casa, a ocupar o mandato efetivo de governador de Minas Gerais -, assumo
minhas  responsabilidades  constitucionais,  imantadas  no  juramento  feito  neste  dia
perante o Poder Legislativo de nosso estado.

Assumo a função de governador com a clara consciência de que herdo e devo levar
avante um grande legado: o da modernização da gestão pública em nosso estado,
referência  em  todo  o  País  e  reconhecida  por  organismos  internacionais  pela
qualidade de gestão e como exemplo a ser seguido e aprimorado. Esse legado foi
construído  ao  longo dos  últimos  11 anos,  nos  mandatos  governamentais  do  hoje
senador Aécio Neves e do governador Antonio Augusto Anastasia.

Ao pronunciar aqui os nomes desses dois homens públicos notáveis,  que serão
inspiração para meu breve período de governo,  quero  ressaltar  que honra a vida
pública de Minas e do Brasil contar com quadros de tal valor para servir ao Estado e
ao País em nobres e relevantes missões. Agradeço a eles a irrestrita confiança em
mim depositada. Não poderia deixar de registrar o apoio incomparável que recebi de
minha família, de minha esposa e de meus filhos, que me sustentaram ao longo da
longa  jornada  por  mim  até  aqui  cumprida.  Também  agradeço  ao  deputado  Dinis
Pinheiro, amigo leal e meu sucessor na presidência desta Casa, que soube erguer
ainda mais alto a bandeira da valorização do Poder Legislativo.

Quero  garantir  que  praticarei,  como  busquei  praticar  na  vice-governadoria,  as
missões a mim delegadas pelo governador Anastasia e as missões aqui aprendidas.
Nesta verdadeira escola política que é a Assembleia de Minas, aprendi principalmente
a  alquimia  de  tornar  o  impossível  factível  e  o  inatingível  conquistável.  A  esta
instituição, pois, renovo o meu respeito e a minha gratidão. Meu agradecimento ao
Parlamento de Minas Gerais significa agradecer, em primeiro lugar, ao povo mineiro,
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que esta Casa encarna e representa. De fato, esta Assembleia é o poder e a voz do
cidadão.  Espero  que  possamos,  ao  longo  dos  próximos  meses,  cumprir  juntos  o
nosso dever e estar à altura das esperanças e dos sonhos de cada um dos mineiros e
mineiras. Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Exmos.  Srs.  governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  Alberto  Pinto  Coelho;

desembargador Herculano Rodrigues, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas  Gerais;  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  Justiça  do
Estado de Minas Gerais; Andrea Abritta Garzon, defensora pública-geral do Estado de
Minas Gerais; Marconi Perillo, governador do Estado de Goiás, é uma enorme honra
tê-los aqui; Ana Amélia, senadora pelo Estado do Rio Grande do Sul, Minas a recebe
com enorme encantamento; senador Zezé Perrella; deputado federal Luiz Fernando
Faria, representando a Câmara dos Deputados; vereador Leo Burguês, presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; desembargador Wander Marotta, presidente do
TRE de Minas Gerais; conselheira Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais; deputado Dilzon Melo, 1º-secretário desta Casa; e Exmo.
Sr. deputado federal Newton Cardoso, governador do Estado de Minas Gerais, no
período de 1987 a 1991, e que fez,  naquele momento, um governo valorizando e
prestigiando o interior de Minas Gerais. Quero saudar, na pessoa do secretário de
Estado,  dileto  amigo  Danilo  de  Castro,  todos  os  secretários  e  representantes  do
Executivo. Quero saudar, com a voz do coração e enorme alegria, a presidente do
Servas, a primeira-dama do Estado, Célia Pinto Coelho, muita luz, muita sorte, que
possa, cada dia mais, encantar aquela belíssima obra social que se chama Servas.
Assim sendo, abraço, de forma muito fraterna, todos os filhos, todos os familiares
desse extraordinário amigo hoje governador Alberto Pinto Coelho. Quero saudar os
ex-presidentes  desta  Casa:  Doutor  Viana,  Mauri  Torres,  Antônio  Júlio,  Anderson
Adauto,  José  Santana  e  Bonifácio  Andrada.  Quero  saudar  o  ex-presidente  da
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e hoje prefeito da cidade de Catalão,
amigo Jardel.  Quero saudar a força da economia de Minas - permitam-me saudar
dois amigos, um de longa data - com muita emoção e alegria. Eles realmente são
obreiros  desta  Minas,  que cada  dia  mais  nos  enche de orgulho:  o  Dr.  Fernando
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Coura,  representante  de  uma  das  riquezas  de  Minas:  a  mineração;  e  o  Pedro
Lorenzo, que, por anos e anos, caminha pelas estradas de Minas e, mais do que
nunca, enche de orgulho a nossa história. Ele realmente é uma pessoa abnegada, um
mineiro  vitorioso  e  que  procura  incansavelmente  levar  a  paz  social  a  todos  os
mineiros  e  mineiras.  Quero  saudar  minha querida esposa e,  por  meio  dela,  essa
mulher supersimpática e cada dia mais animada com as causas sociais, a Ana Paola,
e abraçar todas as mulheres. Quero fazer uma referência superespecial às deputadas
desta Casa. Obrigado pela sensibilidade, pelo carinho e pelo amor a esta Casa e a
Minas. Quero saudar todos os deputados: obrigado por estarem aqui. Quero abraçar
prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e lideranças. Quero cumprimentar
os colaboradores desta Casa que enchem de orgulho as belas tradições de Minas.
Quero saudar a imprensa, sempre presente, vigilante, atenta, com seu elevado senso
crítico e, é claro, apresentando caminhos e rumos.

É com muita honra e profunda emoção que realizamos esta reunião solene para
empossar, como chefe do Poder Executivo estadual, um ex-presidente desta Casa,
parlamentar de grande brilho e de rara capacidade de articulação política, o dileto e
leal amigo Alberto Pinto Coelho. Ele assume o cargo de governador em momento
nevrálgico da vida política de Minas e do País, em pleno ano eleitoral, em época de
transição e de mudança nos níveis de participação política da sociedade. Tem ele, no
entanto,  querido  e  dileto  amigo  Pimenta  da  Veiga,  a  felicidade  de  suceder  um
governador  que  deixa  seu  nome  gravado  na  história  de  Minas  como  gestor  de
excepcionais qualidades. De fato, o eminente professor Antonio Augusto Anastasia,
desde o primeiro  mandato do  hoje  senador  e  ex-governador  Aécio Neves,  soube
articular o grande plano de modernização da gestão pública do Estado.

Desejando-lhe,  governador Alberto Pinto Coelho,  votos  de uma gestão de pleno
sucesso  e  felizes  realizações,  externamos  a  nossa  satisfação  maior  de  ver  na
primeira magistratura do Estado um homem público batizado na vida parlamentar. Ao
construir, em meio a divergências ou posições opostas, o ponto de encontro capaz de
dar prosseguimento à marcha dinâmica da administração pública, consolidou a arte
de bem governar. Com a credencial de seu excelente trânsito entre correntes políticas
diversas,  senão  adversas,  sua presença  no governo de Minas,  caro  Alberto,  traz
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também à sociedade mineira a grata sensação da permanente proximidade com o
poder.

Suas características pessoais infensas e avessas a qualquer tipo de ostentação, a
simplicidade de seu modo de ser e a solidária presença em sua atuação na vida
político-partidária traduzem lealdade, fidelidade e firmeza em suas posições. Vossa
Excelência  realiza  hoje -  e  disso  estou  absolutamente  certo  -  um sonho que um
autêntico homem do povo pode realizar em sua trajetória: o de ocupar um cargo que
honra, que enaltece a quem o exerce com dignidade e elevado sentimento de bem
servir  à  nossa  sociedade.  Acompanhando  de  muito  perto  seu  caminho  na  vida
pública,  sei  que  essa  conquista  foi  antecedida  de  renúncias  e  de  esperas  e  de
humildade e paciência na ciência de saber esperar e fazer a hora acontecer, como
hoje acontece. Por isso, V. Exa. é espelho e exemplo para todos nós que militamos
na  vida  pública,  com  a  consciência  de  que  somos,  no  mandato  parlamentar,
verdadeiros  empregados  a serviço  do  povo mineiro.  Assim aprendi,  ao longo dos
anos, a verdadeira função de um autêntico parlamentar: servir, servir sempre ao bem
comum.

Sr. governador,  ex-ministros Paulino Cícero e Pimenta da Veiga, nobres colegas
deputadas e deputados, senhoras e senhores, Minas Gerais não é apenas o Estado
que, em seu nome, traduz a grandeza de suas riquezas minerais. No tempo colonial,
o ouro e o diamante eram os precursores da civilização mineira. No presente, Minas
Gerais continua a ser o maior em minério de ferro; em ouro, com 50% da produção
brasileira; em fosfato; grafite; lítio e calcário; sendo responsável pela geração de 75%
de todo o nióbio do mundo, além de ser o único produtor de zinco do País. Se todos
conhecem e reconhecem a riqueza desse solo e subsolo tão generoso, também é
importante reconhecer e afirmar que Minas Gerais é, igualmente, celeiro de homens
públicos  notáveis,  que  alcançaram  posições  de  primeira  grandeza  no  cenário
nacional. Isso acontece desde as páginas inaugurais da história, gravadas em letras
de ouro pelo imortal Tiradentes, patrono da nossa pátria, prosseguindo séculos afora
nas  figuras  exponenciais  de  um  Teófilo  Otôni,  Bernardo  de  Vasconcelos,  Afonso
Pena,  João Pinheiro  da  Silva  e  seu filho  Israel  Pinheiro.  Durante a  república,  as
presenças estelares de Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves são acompanhadas
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de um Delfim Moreira, Bueno Brandão, Venceslau Brás e Augusto de Lima, confluindo
em  nomes  contemporâneos  como  Pedro  Aleixo,  Virgílio  de  Melo  Franco,  Milton
Campos, Aureliano Chaves, Hélio Garcia, o saudoso Itamar Franco e Aécio Neves,
líder maior dessa geração, que haverá de responder, com a mesma competência, às
missões que lhe são reservadas pelo futuro.

Incorporando-se a essa galeria, inscreve seu nome o governador Antonio Augusto
Anastasia, com sua singular capacidade de gestor público. Quem nos dera que a vida
pública pudesse representar-se habitualmente por homens como o mestre Anastasia,
cuja  obra,  pautada  pela  firmeza  de  atitudes  e  dignidade  de  caráter,  tivemos  a
oportunidade de conhecer,  admirar,  e  de,  neste  momento,  externar  a  nossa mais
profunda gratidão.  Concedeu-nos,  e  assim permanece,  lições de pregação cívica,
com seu espírito simples, encarnando as melhores virtudes nesse apostolar trabalho
legado a Minas e às próximas gerações. Pode ele hoje passar a tocha do governo a
um homem do quilate de um Alberto Pinto Coelho, formado e talhado em sua vida
pública com geral admiração dentro desta Assembleia Legislativa, exatamente nessa
conjuntura de desafios, em que grandes mazelas sociais persistem em bolsões de
miséria no País.

Nesta  conjuntura,  Pimenta,  em  que  a  insegurança  coletiva  e  o  atendimento  à
saúde, por exemplo, exigem a plena e renovada ação do poder público, sentimos
certamente alegria e satisfação de constatar que Minas continua a ser esse celeiro
inesgotável de novos valores políticos preparados para enfrentar os grandes desafios
de Minas e do Brasil. Bem assinalou o  Manifesto dos mineiros,  aquele documento
histórico de 1943, marco inicial do fim da ditadura Vargas, declarando que Minas não
seria fiel a si mesma se abandonasse sua instintiva inclinação para sentir e realizar os
interesses fundamentais de toda a Nação.

Setenta  anos  se  passaram,  e  o  chamamento  de  Minas  pelo  Brasil  ressoa  em
nossos  rincões,  solidificando  a percepção  de  sua imprescindível  presença para  o
avanço  e  o  aperfeiçoamento  do  Estado  Democrático  de  Direito  em  nosso  país.
Estado democrático - prefeitos, vereadores e lideranças municipais - que clama pela
necessária restauração de sua Federação brasileira. Federação em que estados e
municípios não estejam mais submetidos ao rigoroso garrote do poder concentrador
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da  União.  Mudança  que  se  impõe  para  que  o  Brasil  possa  respirar  com  mais
liberdade, com mais autonomia política e administrativa, tornando a gestão pública
mais eficiente e próxima de cada cidadão.

Comprovado  está,  senhoras  e  senhores,  que  Brasília,  por  si  só,  não  pode
administrar, de forma imperial, um país gigantesco e complexo como o nosso. Uma
das distorções desse modelo concentrador de governança do País está espelhada no
quadro desafiador, como já apontamos, e aqui reafirmado pelo governador Alberto
Pinto Coelho, da segurança e da saúde públicas em nossos dias. Dele praticamente
se exime o poder federal, com mínima participação de recursos. Brasília desfruta do
sabor dos doces frutos enquanto deixa a casca do abacaxi nas mãos dos demais
entes federados.

Sabe o senhor governador como ninguém que essas conquistas não podem ser
alcançadas no tapa ou na marra, mas é preciso alinhar-se na luta por torná-las uma
realidade viva e presente na gestão pública do País. Conquistas que haverão de vir
até mesmo como imposição da crescente participação das forças organizadas  da
sociedade civil nos assuntos de estado.

Participação,  direito  inalienável  da  cidadania,  que  nos  adverte  para  acelerar  o
processo  político  na  formação  de  um  Estado  cada  vez  mais  democrático,
descentralizado, aberto, ético e transparente. São considerações, senhor governador,
que julgo oportuno manifestar neste momento histórico em que um homem público
ascende  diretamente  dos  quadros  desta  instituição  ao  cargo  máximo  da  gestão
governamental de Minas Gerais.

Seu sucesso, caro governador, será também o de todos nós, seus pares e colegas
desta  Casa!...  Sucesso  para  o  qual  convocamos  toda  a  sociedade,  mineiras  e
mineiros,  a  participar  de  forma  efetiva  para  a  concretização  de  nossos  ideais  e
aspirações.  Vamos todos,  vamos juntos,  com desprendimento, renúncia,  com fé e
amor, trilhar o caminho que nos levará a uma Minas de todos os mineiros, a um Brasil
de todos os brasileiros.

Que Deus o ilumine e o proteja em sua nova e tão nobre missão. Muito obrigado.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a mais uma brilhante apresentação
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do  grupo  Amaranto,  que  nos  brindará  com  as  músicas  Cio  da  terra, de  Mílton
Nascimento e Chico Buarque, e Canção amiga, de Mílton Nascimento, sobre poema
de Carlos Drumond de Andrade.

- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Neste momento, convidamos a todos para, em pé, acompanhar a saída

do Exmo. Sr.  governador  Alberto Pinto Coelho, que passará sob a cúpula de aço
formada pelos cadetes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, comandados
pelo Ten. Rafael Neres.

Os militares estão com o uniforme de gala da corporação e empunham o Espadim
D. Pedro II, símbolo da honra e dignidade do futuro oficial do Corpo de Bombeiros.

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 7, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.510/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Oasis de Assistência Social, 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 4.510/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Oasis  de  Assistência  Social,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
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escopo a promoção da assistência social, da cultura, da segurança alimentar e da
educação.

Com  esse  propósito,  a  instituição  estimula  o  voluntariado  e  o  desenvolvimento
econômico  e  social,  combate  a  pobreza,  realiza  estudos  e  pesquisas  para
desenvolvimento de tecnologias alternativas e promove a defesa e a preservação do
meio ambiente.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.510/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.702/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Casa  Lar  de  Itabirito,  com  sede  no
Município de Itabirito.

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 4.702/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Casa Lar de Itabirito, com sede no Município de Itabirito, pessoa jurídica de direito
privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  o
planejamento e a realização de programas de proteção e socioeducativos destinados
a crianças em situação de risco e vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição busca criar e manter espaço físico adequado à
convivência do grupo familiar e assegurar os direitos individuais das crianças.
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Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação na
defesa das crianças em situação de risco do Município de Itabirito,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.702/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.869/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto  de lei  em tela,  de autoria  do  deputado Tony Carlos,  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Saltador - AAFS -, com
sede no Município de Lagamar.

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 4.869/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares de Saltador - AAFS -, com sede no Município
de Lagamar.

Conforme consta na justificação da proposição, pretende-se, com o projeto em tela,
fortalecer os trabalhos que vêm sendo realizados pela AASF para o desenvolvimento
agropecuário  e o  bem-estar  da população do município.  Constam ainda entre os
objetivos da entidade o combate à fome e à pobreza e a proteção do meio ambiente.

Considerando  o  suporte  que  uma  entidade  dessa  natureza  pode  trazer  aos
agricultores  familiares,  nem  sempre  devidamente  assistidos  pelo  poder  público,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.869/2014 na forma

apresentada.
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Sala das Comissões, 8 de abril de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.929/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de São Geraldo do
Jataí, com sede no Município de Curvelo.

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 4.929/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de São Geraldo do Jataí,  com sede no Município de Curvelo, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a defesa dos direitos dos moradores dessa comunidade rural e o combate da
fome e da pobreza.

Com esse propósito, a instituição incentiva ações de qualificação de mão de obra e
a implantação de fabriquetas para melhorar a renda dos produtores rurais, assiste
famílias  carentes  nas  áreas  da  saúde,  educação,  habitação  e  assistência  social,
promove a divulgação do esporte e da cultura por meio da realização de eventos e
defende o meio ambiente por meio da realização de palestras e ações de proteção
ambiental.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade  de  São  Geraldo  do  Jataí,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.929/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.



423
____________________________________________________________________________

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.931/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo - Norte, com sede no

Município de Curvelo.

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 4.931/2014 pretende declarar de utilidade pública o Rotary Club

de Curvelo -  Norte,  com sede no Município de Curvelo,  pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo o estímulo

e o fomento ao ideal de servir como base de todo empreendimento digno.

Com esse propósito, a instituição promove o desenvolvimento do companheirismo

como elemento capaz de proporcionar a oportunidade de servir, apoia a melhoria da

comunidade  pela  conduta  exemplar  de  cada  um  em  sua  vida  privada  e  busca

aproximar os profissionais de todo o mundo, visando à consolidação da cooperação e

da paz entre as nações.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade com a

comunidade de Curvelo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.931/2014, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.935/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Luiz Humberto Caneiro, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Lions Clube de Uberlândia 21 de Abril, com
sede no Município de Uberlândia.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.935/2014 pretende declarar de utilidade pública o Lions Clube

de Uberlândia 21 de Abril, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
prestação de serviços à comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  combater  a  pobreza  e  a  fome  na
comunidade em que atua, estimula a integração de seus beneficiários ao mercado de
trabalho e incentiva o lazer, a cultura e o esporte.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida entidade com
a comunidade de Uberlândia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.935/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.950/2014
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  Cultural  Recreativa  Amigos  e
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Amigos - Acraa -, com sede no Município de Nepomuceno.
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 4.950/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Cultural  Recreativa  Amigos  e  Amigos  -  Acraa  -,  com  sede  no  Município  de
Nepomuceno,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como escopo melhorar a qualidade de vida de seus associados.

Com esse propósito, a instituição desenvolve trabalho social com idosos, jovens e
crianças, contribuindo para o acesso a benefícios perante órgãos públicos e iniciativa
privada.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.950/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.952/2014
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 de Desenvolvimento Comunitário
do Médio Rio Grande, com sede no Município de Nepomuceno.

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.952/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Comunitário do Médio Rio Grande, com sede no Município de
Nepomuceno,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente,  que  tem  como escopo  promover  o  desenvolvimento  comunitário  por
meio de obras, ações e prestação de serviços de atenção às famílias.

Com  esse  propósito,  a  instituição  contribui  para  o  desenvolvimento  integral  da
comunidade,  por  meio  da  busca  e  da  construção  de  propostas  de  promoção  e
proteção da vida individual e coletiva.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação
com a comunidade do Médio Rio Grande, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.952/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.954/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

declarar de utilidade pública o Lar do Idoso São Vicente de Paulo de Perdizes, com
sede no Município de Perdizes.

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 4.954/2014 pretende declarar de utilidade pública o Lar do Idoso

São  Vicente  de  Paulo  de  Perdizes,  com sede no  Município  de  Perdizes,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
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escopo a manutenção de estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas.
Com  esse  propósito,  a  instituição  proporciona  assistência  material,  moral,

intelectual,  social  e  espiritual  a  pessoas  idosas,  em  condições  de  liberdade  e
dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa
das pessoas idosas do Município de Perdizes, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.954/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.960/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas Ecléticos da Região Nordeste de Belo Horizonte - Astapen -, 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 4.960/2014 pretende 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, pessoa jurídica de
direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo
representar, política e legalmente, todos os associados, coordenando e assistindo os
filiados e seus dependentes.

Com  esse  propósito,  a  instituição  apoia,  prestigia  e  honra  a  Federação  dos
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Aposentados  e  Pensionistas  -  FAP-MG  -  e  a  Confederação  Brasileira  dos
Aposentados e Pensionistas - Cobap -, observando e respeitando seus respectivos
estatutos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com os
aposentados  e  pensionistas  da  região  Nordeste 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° 4.960/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.970/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Irmandade  Dona  Neca,  com  sede  no
Município de Luz.

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 4.970/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Irmandade Dona Neca, com sede no Município de Luz,  pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo melhorar a
qualidade de vida de seus associados.

Com esse propósito, a instituição organiza seus associados e desenvolve trabalho
social com idosos e crianças, contribuindo para a aquisição de benefícios perante
órgãos públicos e iniciativa privada.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação
com a comunidade de Luz, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.970/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.974/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Casa de Repouso e Tratamento Senhora Santana, com
sede no Município de Brasília de Minas.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.974/2014 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Repouso  e  Tratamento  Senhora  Santana,  com  sede  no  Município  de  Brasília  de
Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que tem como escopo a prática da caridade cristã no campo da assistência social e
da promoção humana.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar
pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral,
intelectual,  social  e  espiritual,  em  condições  de  liberdade  e  dignidade,  visando  à
preservação de sua saúde física e mental.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade com os
idosos de Brasília de Minas,  consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.974/2014, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.976/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Alagadiço, com
sede no Município de Espinosa.

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 4.976/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Alagadiço, com sede no Município de Espinosa, pessoa jurídica de
direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo
elevar o nível cultural e o bem-estar dos associados.

Com esse propósito,  a instituição busca manter  serviços de assistência médica,
dentária,  recreativa  e  educacional,  além  de  celebrar  convênios  com  entidades
públicas e privadas.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.976/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.998/2014
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública  a Associação Tancredo Neves, com sede no Município
de Brazópolis.

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

Tancredo Neves,  com sede no Município de  Brazópolis,  pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo  o assessoramento à gestão do
Centro de Educação Profissional Tancredo Neves - CEP.

Na consecução desse propósito, a instituição desenvolve programas educacionais
que permitam ao educando vivenciar as práticas adquiridas durante sua formação;
incentiva  a  realização  de  trabalhos  conjuntos  entre  o  CEP e  empresas;  executa
projetos socioculturais  direcionados às camadas menos favorecidas da sociedade,
sobretudo a crianças e adolescentes.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos
cidadãos  do  Município  de  Brazópolis,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.998/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2014.
Bosco, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2014

ATAS
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 8/4/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Mensagens nºs 643, 644 e 645/2014 (encaminhando os Convênios
ICMS nºs 10, 11, 12 e 16 a 32/2014, celebrados no âmbito do Confaz, e os Projetos
de Lei nºs 5.093 e 5.094/2014, respectivamente), do governador do Estado - Ofício nº
36/2014,  da  presidente  do  Tribunal  de  Contas  -  Registro  de  Presença -  2ª  Fase
(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.095  a
5.116/2014 - Requerimentos nºs 7.565 a 7.593/2014 - Requerimentos da deputada
Liza Prado e do deputado Hélio Gomes - Comunicações: Comunicação do deputado
Hely  Tarqüínio  -  Questões  de  Ordem;  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen  Santiago  -
Bonifácio  Mourão -  Cabo  Júlio  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do
Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir  - Duilio de Castro -
Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - João Leite - João
Vítor  Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander
Borges.
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Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h1min, 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  Mário  Henrique  Caixa,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

“MENSAGEM Nº 643/2014*
Belo Horizonte, 1º de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para que sejam submetidos à apreciação dessa

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

1. Convênio ICMS 10, de 21 de março de 2014;
2. Convênio ICMS 11, de 21 de março de 2014;
3. Convênio ICMS 12, de 21 de março de 2014;
4. Convênio ICMS 16, de 21 de março de 2014;
5. Convênio ICMS 17, de 21 de março de 2014;
6. Convênio ICMS 18, de 21 de março de 2014;
7. Convênio ICMS 19, de 21 de março de 2014;
8. Convênio ICMS 20, de 21 de março de 2014;
9. Convênio ICMS 21, de 21 de março de 2014;
10. Convênio ICMS 22, de 21 de março de 2014;
11. Convênio ICMS 23, de 21 de março de 2014;
12. Convênio ICMS 24, de 21 de março de 2014;
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13. Convênio ICMS 25, de 21 de março de 2014;
14. Convênio ICMS 26, de 21 de março de 2014;
15. Convênio ICMS 27, de 21 de março de 2014;
16. Convênio ICMS 28, de 21 de março de 2014;
17. Convênio ICMS 29, de 21 de março de 2014;
18. Convênio ICMS 30, de 21 de março de 2014;
19. Convênio ICMS 31, de 21 de março de 2014; e
20. Convênio ICMS 32, de 21 de março de 2014.
O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

e no § 4º do art. 12, ambos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1º,
caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

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

CONVÊNIO ICMS 10, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera e prorroga o Convênio ICMS 101/97,  que concede isenção do ICMS nas

operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias
solar e eólica que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira O inciso XIII do caput da cláusula primeira do Convênio ICMS

101/97, de 12 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“XIII - partes e peças utilizadas:
a)  exclusiva  ou  principalmente  em  aerogeradores,  classificados  no  código

8502.31.00,  em  geradores  fotovoltaicos,  classificados  nos  códigos  8501.31.20,
8501.32.20, 8501.33.20 e 8501.34.20 - 8503.00.90;

b) em torres para suporte de energia eólica, classificadas no código 7308.20.00 -
7308.90.90;”.

Cláusula segunda Ficam acrescidos à cláusula primeira do Convênio ICMS 101/97
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os incisos XVIII a XX do caput e o § 3º, com a seguinte redação:
“XVIII - conversor de frequência de 1600 kVA e 620V - 8504.40.50;
XIX - fio retangular de cobre esmaltado 10 x 3,55mm - 8544.11.00; e
XX - barra de cobre 9,4 x 3,5mm - 8544.11.00.
(…)
§ 3º O benefício previsto no caput somente se aplica aos produtos relacionados nos

incisos  XVIII  a  XX quando destinados  à  fabricação de Aerogeradores  de  Energia
Eólica, classificados no código NCM 8502.31.00.”.

Cláusula terceira Ficam prorrogadas, até 31 de dezembro de 2021, as disposições
contidas no Convênio ICMS 101/97.

Cláusula  quarta  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação  de  sua
ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do segundo mês subsequente ao da ratificação.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.
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CONVÊNIO ICMS 11, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 143/10, que autoriza as unidades federadas que menciona

a isentar o ICMS devido na operação relativa à saída de gênero alimentício produzido
por  agricultores  familiares  que  se  enquadrem  no  Programa  Nacional  de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF - e que se destinem ao atendimento
da alimentação escolar nas escolas de educação básica pertencentes à rede pública
estadual e municipal de ensino do Estado, decorrente do Programa de Aquisição de
Alimentos - Atendimento da Alimentação Escolar, no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira A cláusula primeira do Convênio ICMS 143/10, de 24 de setembro

de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula  primeira  Ficam  os  Estados  do  Acre,  Alagoas,  Amapá,  Bahia,  Ceará,

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Tocantins, São Paulo,
Sergipe e o Distrito Federal autorizados a isentar o ICMS devido na saída de gêneros
alimentícios  para  alimentação  escolar  promovida  por  agricultor  familiar  ou
empreendedor  familiar  rural  ou  por  suas  organizações,  para  serem  utilizados  por
estabelecimentos  das  redes  de ensino  das  Secretarias  Estadual  ou  Municipal  de
ensino ou por escolas de educação básica pertencentes às suas respectivas redes de
ensino,  decorrente  do  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  -  Atendimento  da
Alimentação Escolar, instituído pela Lei Federal nº 10.696, de 02 de julho de 2003, no
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos termos da Lei
Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009.”.

Cláusula segunda Fica acrescido à cláusula primeira do Convênio ICMS 143/10 o §
2º, com a redação a seguir, ficando renumerado para § 1º o seu parágrafo único:

“§ 2º O disposto neste convênio alcança as saídas de gêneros alimentícios para
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alimentação escolar promovidas por agricultor familiar ou empreendedor familiar rural
ou  por  suas  organizações  destinadas  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e
Combate à Fome, para operacionalização dos programas nacionais mencionados no
caput desta cláusula.”.

Cláusula  terceira  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação  de  sua
ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do segundo mês subsequente ao da ratificação.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 12, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Autoriza a concessão de isenção do ICMS na importação de máquinas, aparelhos e

equipamentos industriais,  bem como suas partes e peças, destinados a integrar o
ativo  imobilizado  do  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  -  SENAI  -,  do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR.
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O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo um vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula  primeira  Fica  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  autorizado  a  conceder

isenção do ICMS na importação do exterior, desde que não exista similar produzido
no país, de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, bem como suas partes e
peças,  destinados  a  integrar  o  ativo  imobilizado  do  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem Industrial - SENAI -, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -
SENAC  -  e  do  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Rural  -  SENAR  -,  para  uso
exclusivo nas atividades de pesquisa, ensino e aprendizagem realizadas por essas
entidades.

§ 1º A comprovação da ausência de similaridade deve ser feita por laudo emitido
por  entidade  representativa  do  setor  produtivo  de  máquinas,  aparelhos  e
equipamentos,  com abrangência  em todo território  nacional,  ou  por  órgão federal
especializado.

§  2º  A  isenção  será  efetivada,  em  cada  caso,  por  despacho  da  autoridade
administrativa, à vista de requerimento da entidade interessada.

Cláusula  segunda  A  fruição  do  benefício  previsto  neste  convênio  poderá  ser
condicionada à prestação gratuita de serviços, até o valor  equivalente ao imposto
dispensado.

Cláusula  terceira  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação  de  sua
ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2015.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
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Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 16, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 82/13, que dispõe sobre a concessão de isenção do ICMS

relativo ao diferencial de alíquota, bem como na importação de bens destinados à
modernização de Zona Portuária do Estado do Amapá.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Fica alterado o Anexo I do Convênio ICMS 82/13, de 26 de julho

de 2013, com a seguinte redação:
"ANEXO I - BENS NACIONAIS

* - O Anexo I - Bens Nacionais, com a discriminação de equipamentos e o NCM, foi
publicado no “Diário do Legislativo”, de 10.4.2014.

Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
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Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 17, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Autoriza  a  concessão  de  redução  de  base  de  cálculo  do  ICMS  à  indústria  do

segmento de fabricação de quadros e painéis elétricos e eletrônicos localizada no
Estado do Amapá.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Fica o Estado do Amapá autorizado a conceder  os  seguintes

benefícios  fiscais  às  indústrias  de  fabricação  de  quadros  e  painéis  elétricos  e
eletrônicos, localizadas no Estado do Amapá:

I - redução da base de cálculo de 75% (setenta e cinco por cento) do ICMS relativo
ao diferencial de alíquotas incidente na aquisição de bens do ativo fixo relacionados
no Anexo I;

II - redução da base de cálculo do ICMS, de tal forma que a carga tributária resulte
na aplicação de 4% (quatro por cento) sobre o valor da operação interna de saída de
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quadros e painéis elétricos e eletrônicos, relacionados no Anexo II, industrializados
por indústria localizada no Estado do Amapá.

§ 1º Fica vedada a transferência dos bens adquiridos com a redução da base de
cálculo  de  que  trata  o  inciso  I  do  caput  desta  cláusula,  para  estabelecimentos
localizados em outra unidade federada, bem como as vendas dos bens do ativo fixo,
antes de completar 24 meses, contados da data da entrada em território amapaense.

§ 2º O descumprimento do estabelecido no § 1º acarretará perda do benefício e a
exigência  do  imposto,  atualizado monetariamente,  sem prejuízo  da  aplicação  das
penalidades cabíveis.

§  3º  Para  fruição  do  benefício,  as  indústrias  deverão  observar  as  regras
estabelecidas na legislação interna.

§ 4º O benefício previsto no inciso I do caput desta cláusula somente se aplica ao
bem produzido no País.

Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua
ratificação  nacional,  produzindo  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês
subsequente ao da ratificação até 31 de dezembro de 2015.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
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de Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 18, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 132/13, que autoriza o Distrito Federal a isentar a venda de

mercadorias efetuada na IX Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária,
a ser realizada nos dias 19 de março a 23 de março de 2014.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 132/13, de

11 de outubro de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - a ementa:
“Autoriza o Distrito Federal a isentar a venda de mercadorias efetuadas na IX Feira

Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, a ser realizada nos dias 26 a 30
de novembro de 2014.”;

II - o caput da cláusula primeira:
“Cláusula  primeira  Fica  o  Distrito  Federal  autorizado  a  isentar  a  venda  de

mercadorias  efetuada  pelos  agricultores  expositores,  organizados  ou  não  em
cooperativas ou associações, na IX Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma
Agrária  -  FENAFRA,  a  ser  realizada  no  Distrito  Federal,  nos  dias  26  a  30  de
novembro de 2014, nos termos da legislação distrital, que poderá estabelecer limites
à fruição de benefício.”.

Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
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Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 19, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a não exigir o crédito tributário relativo à

importação de um guindaste portuário.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião

ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo um vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Fica o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a não exigir o

crédito tributário do ICMS devido, em 10 de março de 2011, na importação de um
guindaste  portuário  LHM  280,  classificado  no  código  NCM/SH  8426.41.90,  pela
empresa Serra Morena Corretora Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 94854908000530,
em função do não cumprimento do prazo previsto no inciso II do § 1º da cláusula
primeira do Convênio ICMS 28/05, de 1º de abril de 2005.

Parágrafo único. Este benefício fica condicionado a que o guindaste:
I - seja objeto de transferência do Porto de Rio Grande para o Porto de Paranaguá

durante o ano de 2014;
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II - permaneça de propriedade da empresa referida no “caput” pelo prazo mínimo de
5 anos.

Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 20, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 87/02, que concede isenção do ICMS nas operações com

fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da  Administração  Pública  Direta
Federal, Estadual e Municipal.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:
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C O N V Ê N I O
Cláusula primeira O Anexo Único do Convênio ICMS 87/02, de 28 de junho de

2002, fica acrescido dos itens 193 e 194, com a seguinte redação:
* - O quadro contendo a nova redação do Anexo Único do Convênio ICMS 87/02,

acrescido dos itens 193 e 194, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 10.4.2014.
Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua

ratificação nacional.
Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo-Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 21, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera  o  Convênio  ICMS  128/13,  que  autoriza  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  a

dispensar ou reduzir multas e demais acréscimos legais mediante parcelamento de
débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, na forma que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
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disposto na Lei Complementar nº 24/75, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula  primeira  Os dispositivos  a  seguir  indicados  do Convênio  ICMS 128/13

passam a vigorar com a seguinte redação:
I - da cláusula primeira:
a) o caput:
“Cláusula primeira Fica o Estado do Rio de Janeiro autorizado a instituir programa

de parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS e dispensar ou
reduzir suas multas e demais acréscimos legais,  vencidos até 31 de dezembro de
2013,  constituídos  ou  não,  inscritos  ou  não  em  dívida  ativa,  inclusive  ajuizados,
observadas as condições e limites estabelecidos neste convênio.”;

b) § 2º:
“§  2º  Poderão  ser  incluídos  na  consolidação  os  valores  espontaneamente

denunciados ou informados pelo contribuinte à repartição fazendária, decorrentes de
infrações relacionadas a fatos geradores do ICM e do ICMS, ocorridos até 31 de
dezembro de 2013.”;

II - O § 2º da cláusula quarta:
“§ 2º A legislação do Estado fixará o prazo máximo de opção do contribuinte, que

não poderá exceder a 30 de novembro de 2014.”.
Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua

ratificação nacional.
Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
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Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 22, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 133/08, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a

conceder isenção do ICMS nas operações com produtos nacionais e estrangeiros
destinados aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24/75, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula  primeira  Ficam  acrescentados  os  seguintes  dispositivos  ao  Convênio

ICMS 133/08, de 5 de dezembro de 2008, com a redação que se segue:
“Cláusula  quarta-A Os  Entes definidos  nos  incisos  I  a  VIII  do  §  1º  da cláusula

primeira ficam autorizados a emitirem documento de controle e movimentação de
bens,  na  operação  de  importação,  nas  saídas  e  movimentações,  internas  e
interestaduais, de mercadorias, bens, aparelhos, máquinas, equipamentos e demais
instrumentos utilizados na organização e realização dos Jogos Rio 2016, bem como
nos eventos testes, que contenham as seguintes indicações:

I - nome, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -
dos remetentes e destinatários dos bens;

II - local de entrega dos bens;
III - descrição dos bens, quantidade, valor unitário e total e respectivo código NCM;
IV - data de saída dos bens;
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V - número da nota fiscal original ou da Declaração de Importação - DI, conforme o
caso;

VI - numeração sequencial do documento;
VII - a seguinte expressão: 'Uso autorizado pelo Convênio ICMS 133/08'.
§ 1º Quando as mercadorias forem transportadas por veículo próprio, o documento

previsto neste convênio poderá ser utilizado para acobertar a operação;
§ 2º O remetente e o destinatário dos bens deverão conservar, para exibição aos

respectivos Fiscos, pelo prazo de cinco anos, contados a partir  do primeiro dia do
exercício  subsequente  ao  do  transporte  dos  bens,  uma  cópia  do  documento  de
controle e movimentação de bens.

Cláusula quarta-B Nas saídas internas e interestaduais de mercadorias utilizadas
na  organização  e  realização  das  Competições,  tratando-se  de  destinatário  não
contribuinte do imposto, a entrega das mercadorias poderá ser efetuada em qualquer
de seus domicílios ou em domicílio de outra pessoa, desde que esta também seja
não contribuinte do imposto e o local da entrega esteja expressamente indicado no
documento fiscal relativo à operação.”.

Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
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Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 23, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 95/12, que dispõe sobre a concessão de redução de base

de cálculo do  ICMS nas  saídas  de veículos  militares,  peças,  acessórios  e  outras
mercadorias que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto  na  Lei  Complementar  Federal  nº  24,  de  7  de  janeiro  de  1975,  resolve
celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula  primeira  Fica  acrescentada a  Cláusula  Segunda-A ao  Convênio  ICMS

95/12, de 28 de setembro de 2012, com a seguinte redação:
“Cláusula segunda-A Ficam os Estados de São Paulo  e do Rio  Grande do Sul

autorizados a não exigir  o estorno do crédito fiscal,  nos termos do art.  21 da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas operações de que trata este
convênio.”.

Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
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Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 24, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 108/2012, que autoriza o Estado de São Paulo a dispensar

ou  reduzir  multas  e  demais  acréscimos  legais  mediante  parcelamento  de  débitos
fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, na forma que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto  na  Lei  Complementar  24,  de  7  de  janeiro  de  1975,  resolve  celebrar  o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira. Ficam alterados os dispositivos a seguir indicados do Convênio

ICMS 108/12, de 28 de setembro de 2012, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

I - a cláusula primeira:
“Cláusula primeira Ficam os Estados do Mato Grosso e São Paulo autorizados a

instituir  programa de parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o
ICMS e dispensar ou reduzir suas multas e demais acréscimos legais, vencidos até
31 de dezembro  de  2013,  constituídos  ou não,  inscritos  ou  não em dívida  ativa,
inclusive ajuizados, observadas as condições e limites estabelecidos neste convênio.

§ 1º O débito será consolidado na data do pedido de ingresso no programa, com
todos os acréscimos legais.

§  2º  Poderão  ser  incluídos  na  consolidação  os  valores  espontaneamente
denunciados ou informados pelo contribuinte à repartição fazendária, decorrentes de
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infrações relacionadas a fatos geradores do ICM e do ICMS, ocorridos até 31 de
dezembro de 2013.”;

II - o § 2º da cláusula terceira:
“§ 2º A legislação do Estado fixará o prazo máximo de opção do contribuinte, que

não poderá exceder a 30 de junho de 2014.”.
Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua

ratificação nacional.
Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia-Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão-Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital de
Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará-José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -  Marialvo  Laureano  dos  Santos  Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 25, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Autoriza o Estado de Santa Catarina a conceder isenção do ICMS nas operações

internas com veículos automotores adquiridos pela Orionópolis Catarinense.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião

ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
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disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Fica o Estado de Santa Catarina autorizado a conceder isenção

do ICMS, na forma e  condições estabelecidas  em sua legislação,  nas operações
internas de saída de veículos automotores adquiridos pela Orionópolis Catarinense,
CNPJ 80.670.631/0001-57, desde que:

I - o veículo se destine a utilização na atividade específica da entidade;
II  -  o  benefício  correspondente  seja  transferido  para  o  adquirente  do  veículo,

mediante redução no seu preço.
Parágrafo  único.  O  benefício  será  concedido  mediante  despacho da  autoridade

fazendária competente, em petição do interessado.
Cláusula segunda Fica dispensado o estorno do crédito do imposto cobrado na

operação  anterior  do  veículo  abrangido  pelo  benefício,  bem  como  do  serviço  de
transporte relacionado com aquela mercadoria.

Cláusula terceira A alienação do veículo adquirido com a isenção a pessoa que não
satisfaça os requisitos e as condições estabelecidas na cláusula primeira, ocorrida
antes de 3 (três) anos contados da data de sua aquisição, sujeitará o alienante ao
pagamento do tributo dispensado, monetariamente corrigido.

Cláusula quarta Na hipótese de fraude, considerando-se como tal, também, a não
observância  do  disposto  no  inciso  I  da  cláusula  primeira,  o  tributo,  corrigido
monetariamente, será integralmente exigido com multa e juros moratórios, previstos
na legislação própria.

Cláusula quinta As concessionárias autorizadas, além do cumprimento das demais
obrigações previstas na legislação, deverão mencionar, na nota fiscal emitida para
entrega do veículo  ao  adquirente,  que a operação é  beneficiada com isenção do
ICMS, nos termos deste convênio,  e  que,  nos primeiros três  anos,  o veículo  não
poderá ser alienado sem autorização do Fisco.

Cláusula  sexta  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação  de  sua
ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de abril de 2018.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
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Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 26, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 107/13, que autoriza o Estado de Goiás a dispensar ou

reduzir juros, multas e demais acréscimos legais previstos na legislação tributária, e a
conceder parcelamento de débito fiscal, relacionados com o ICMS.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 107/13, de

5 de setembro de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - a ementa:
“Autoriza as unidades federadas que menciona a dispensar ou reduzir juros, multas

e  demais  acréscimos  legais  previstos  na  legislação  tributária,  e  a  conceder
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parcelamento de débito fiscal, relacionados com o ICMS.”;
II - da cláusula primeira:
a) o caput:
“Cláusula  primeira  Ficam o  Estado de Goiás e  o Distrito  Federal  autorizados  a

instituir  programa de recuperação de créditos tributários  destinado a dispensar ou
reduzir  multas, juros e demais acréscimos legais relacionados com o ICMS, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2013, constituídos por meio
de  ação  fiscal,  inscritos  ou  não  em  dívida  ativa,  inclusive  ajuizados,  bem  como
conceder  parcelamento para o respectivo pagamento,  observado o disposto neste
convênio e as demais normas previstas na legislação tributária estadual ou distrital.”;

b) o § 1º:
“§ 1º O crédito tributário será consolidado na data de sua liquidação à vista ou da 1ª

(primeira) parcela, compreendendo o valor do tributo com todos os acréscimos legais
previstos na legislação tributária vigente na data dos respectivos fatos geradores da
obrigação tributária.”;

c) o § 2º:
“§ 2º Poderão ser incluídos no programa os valores espontaneamente denunciados

pelo contribuinte à repartição fazendária, relacionados aos fatos geradores do ICMS
ocorridos até 31 de dezembro de 2013.”;

III - a cláusula segunda:
“Cláusula segunda O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do programa, deve

fazer  a  sua  adesão  ao  programa  até  31  de  dezembro  de  2014  nos  termos  da
legislação tributária estadual ou distrital, cuja formalização é feita com a liquidação,
total ou parcial do crédito tributário, à vista ou da 1ª (primeira) parcela.

§ 1º A formalização da adesão ao programa implica o reconhecimento dos débitos
tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou
embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, e da
desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito
administrativo.

§  2º  A  legislação  tributária  estadual  ou  distrital  poderá  estabelecer  prazos
diferenciados para o sujeito passivo aderir ao programa relativamente aos créditos
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tributários inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2007.”;
IV - a cláusula terceira:
“Cláusula  terceira  Os  créditos  tributários  consolidados  para  a  quantificação  do

crédito tributário a ser liquidado, exceto os decorrentes exclusivamente de penalidade
pecuniária, terão redução de até 100% (cem por cento) para juros e multas e de até
70% (setenta por cento) para os demais acréscimos.

§ 1º Os créditos tributários decorrentes exclusivamente de penalidade pecuniária,
por descumprimento de obrigações acessórias, serão reduzidos tomando-se por base
a  redução  prevista  para  os  demais  créditos  tributários,  diminuindo-se,  porém,  de
forma absoluta, a referida redução em 5 (cinco) pontos percentuais.

§ 2º Na hipótese de parcelamento do crédito tributário, que não poderá exceder 120
(cento  e  vinte)  parcelas,  os  percentuais  de  redução  serão  ajustados
proporcionalmente  ao  número  de  parcelas,  na  forma  estabelecida  na  legislação
estadual ou distrital.”.

Cláusula segunda Fica revogada a cláusula quarta do Convênio ICMS 107/13.
Cláusula  terceira  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação  de  sua

ratificação nacional.
Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
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Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 27, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 18/03, que dispõe obre isenção de ICMS nas operações

relacionadas ao Programa Fome Zero.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  em  sua  153ª  reunião

ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira O § 5º da cláusula primeira do Convênio ICMS 18/03, de 4 de

abril de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 5º Ficam os Estados do Amazonas, Bahia, Paraíba, Minas Gerais e Tocantins

autorizados a conceder isenção nas saídas internas em decorrência das aquisições
de mercadorias efetuadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, destinadas ao atendimento do Programa intitulado Fome Zero, conforme termo
de adesão ou convênio firmado com órgãos da administração pública estadual ou
municipal direta e indireta.”.

Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
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Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 28, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Autoriza  o  Estado  de  Santa  Catarina  a  remitir  débitos  tributários  de

responsabilidade de produtores agropecuários.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião

ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Fica o Estado de Santa Catarina autorizado a conceder remissão

dos  débitos  tributários,  constituídos  ou  não,  devidos  por  produtores  rurais  em
decorrência  de  saídas  interestaduais  de  maracujá  in  natura destinado  a
industrialização  por  empresas  localizadas  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,
realizadas até 31 de dezembro de 2013.

Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação da sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
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Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 29, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Autoriza o Estado de Rondônia a dispensar multas e juros de mora incidentes sobre

o ICMS devido por contribuintes estabelecidos nas cidades de Guajará-Mirim e Nova
Mamoré e dá outras providências.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Fica o Estado de Rondônia autorizado a:
I - dispensar o recolhimento de 100% (cem por cento) do valor das multas e juros

de mora relativos ao não pagamento do ICMS devido por contribuintes estabelecidos
nas cidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, cujos vencimentos tenham ocorrido
durante a Situação de Emergência decretada pelo Governo do Estado e reconhecida
pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, através da Portaria nº 58, de 17
de fevereiro  de  2014,  em face do isolamento  provocado pela  enchente  dos  Rios
Madeira e Mamoré;

II - parcelar o ICMS devido vencido e não pago, pelos contribuintes de que trata o
inciso I, em até 03 (três) parcelas.

Parágrafo único.  A adesão ao parcelamento  de  que trata o inciso  II  deverá  ser
exercida pelo contribuinte até 30 de abril de 2014.
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Cláusula  segunda Este  convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua
ratificação nacional, retroagindo seus efeitos a 13 de fevereiro de 2014, quando foi
decretado o Estado de Emergência.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 30, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera  o  Convênio  ICMS  129/12,  que  autoriza  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  a

conceder isenção de ICMS nas operações de importação de mercadorias destinadas
à Fundação Museu da Imagem e do Som - MIS.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar n° 24/75, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula  primeira A ementa do Convênio  ICMS 129/12,  de 17 de dezembro de



461
____________________________________________________________________________

2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Autoriza aos estados que menciona conceder  isenção de ICMS nas operações

com mercadorias  destinadas à Fundação Museu da Imagem e do Som - MIS do
Estado do Rio de Janeiro.”.

Cláusula segunda O caput da cláusula primeira e a cláusula segunda do Convênio
ICMS 129/12 passam a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula primeira Ficam os Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e São Paulo autorizados a conceder isenção de ICMS nas operações
com as mercadorias constantes no Anexo Único,  nas quantidades nele indicadas,
destinadas à Fundação Museu da Imagem e do Som - MIS, CNPJ 08.827.653/0001-
50, localizada na cidade do Rio de Janeiro, RJ, realizadas pela Fundação Roberto
Marinho, CNPJ 29.527.413/0001-00, e pela Metaplat Comercial de Metais Ltda. - ME,
CNPJ 09.055.507/0001-17.”;

“Cláusula segunda Este convênio  entra em vigor  na data  da  publicação de sua
ratificação nacional, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2015.”.

Cláusula  terceira  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação  de  sua
ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do segundo mês subsequente ao da ratificação.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
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Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 31, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Autoriza o Estado do Tocantins a dispensar ou reduzir juros e multas, e a conceder

parcelamento de débito fiscal, relacionados ao ICMS, na forma que especifica.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião

ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Fica o Estado do Tocantins  autorizado a instituir  programa de

recuperação de créditos tributários destinado a dispensar ou reduzir multas e juros
relacionados ao ICMS, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de
2013,  constituídos  ou  não,  inclusive  os  espontaneamente  denunciados  pelo
contribuinte, inscritos ou não em dívida ativa, ainda que ajuizados.

§  1º  O crédito  tributário  será consolidado na data  do  pagamento  à  vista  ou do
pagamento da primeira parcela, nunca inferior a 15% do débito.

§ 2º Poderão ser incluídos no programa os valores espontaneamente denunciados
pelo contribuinte à repartição fazendária, relacionados aos fatos geradores do ICMS
ocorridos até 31 de dezembro de 2013.

§ 3º  As disposições deste convênio também se aplicam a créditos tributários já
parcelados,  inclusive  aos  parcelamentos  em  curso,  que  poderão  ser  quitados  ou
reparcelados, total ou parcialmente, segundo as regras desse convênio.

Cláusula segunda O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do programa, deve
fazer a sua adesão ao mesmo até o dia 30 de setembro de 2014, cuja formalização é
feita com o pagamento à vista ou da 1ª (primeira) parcela.

Parágrafo único. A formalização da adesão ao programa implica o reconhecimento
dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais



463
____________________________________________________________________________

ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  com  renúncia  ao  direito  sobre  o  qual  se
fundam,  e  da  desistência  de  eventuais  impugnações,  defesas  e  recursos
apresentados no âmbito administrativo.

Cláusula terceira Os créditos tributários  consolidados são reduzidos da seguinte
forma, para a quantificação do valor a ser pago:

I  -  crédito  tributário,  exceto  os  decorrentes,  exclusivamente,  de  penalidade
pecuniária:

a - até100% (cem por cento) para multa e juros, no pagamento à vista;
b - até 80% (oitenta por cento) para multa e juros, no pagamento em até 12 (doze)

parcelas;
c - até 60% (sessenta por cento) para multa e juros, no pagamento em até 24 (vinte

e quatro) parcelas;
d - até 40% (quarenta por cento) para multa e juros, no pagamento em 36 (trinta e

seis) parcelas;
II - créditos tributários decorrentes, exclusivamente, de penalidade pecuniária, por

descumprimento de obrigações acessórias, têm redução de:
a - até 70% (setenta por cento) para o pagamento à vista;
b - até 50% (quarenta por cento) para o pagamento em até 12 (doze) parcelas;
c - até 30% (trinta por cento) para o pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas;
d - até 20% (vinte por cento) para o pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas;
§ 1º Débitos referente à multa de mora ou fiscal e juros de mora, decorridos de

saldo residual  de pagamento,  parcelados ou não,  são reduzidos em até 70%, no
pagamento à vista.

§ 2º A primeira parcela, que não poderá ser inferior a 15% do débito, gozará das
mesmas condições previstas na alínea “a” do inciso I, alínea “a” do inciso II e § 1º do
caput.

§ 3º É facultado o parcelamento do crédito recuperado em prestações mensais,
iguais e sucessivas, de até 100 (cem) parcelas, desde que o Termo de Acordo de
Parcelamento seja formalizado até o dia 30 de setembro de 2014.

§ 4º São extintos os créditos tributários ou não, inscritos em dívida ativa, de valor
igual ou inferior a R$ 1.000,00 por unidade de processo, desde que:
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I - as inscrições em dívida ativa tenham ocorrido há mais de cinco anos da edição
desta Lei, no caso de créditos tributários;

II  -  tenham  sido  encaminhados  para  inscrição  em  dívida  ativa  pelos  órgãos
competentes há mais de cinco anos da edição desta Lei, no caso de créditos não
tributários.

Cláusula  quarta  O pagamento  parcelado  do crédito  tributário  deve  ser  feito  em
parcelas mensais, iguais e sucessivas, observado o valor mínimo de cada parcela e
as  regras  e  condições  estabelecidas  na  legislação  tributária  estadual  para  a
concessão do parcelamento, nos termos deste convênio.

Cláusula quinta O parcelamento fica, automaticamente, extinto, situação em que o
sujeito passivo perde, a partir da extinção, o direito aos benefícios autorizados neste
convênio, relativamente ao saldo devedor remanescente, se, após a assinatura do
acordo de parcelamento e durante a sua vigência, ocorrer ausência do pagamento:

I  -  por mais de 90 (noventa) dias, a contar da data do vencimento de qualquer
parcela;

II - por mais de 90 (noventa) dias, a contar da data do vencimento do ICMS lançado
em  livro  próprio  cujo  fato  gerador  tenha  ocorrido  a  partir  da  efetivação  do
parcelamento.

Parágrafo único. A denúncia do Termo de Acordo de Parcelamento, referente a esta
Lei,  implica em perda do Direito  de usufruição de todo e qualquer benefício fiscal
concedido pelos próximos 3 anos.

Cláusula  sexta  A dispensa  de  que  trata  este  convênio  não  confere  ao  sujeito
passivo beneficiado qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias
já pagas.

Cláusula  sétima  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação  de  sua
ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José



465
____________________________________________________________________________

Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 32, DE 21 DE MARÇO DE 2014
Altera o Convênio ICMS 162/94, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a

conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  medicamentos  destinados  ao
tratamento de câncer.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  153ª  reunião
ordinária, realizada em Teresina, PI, no dia 21 de março de 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira O Anexo Único do Convênio ICMS 162/94, de 7 de dezembro de

1994, passa a vigorar nos termos do Anexo único deste convênio.
Cláusula segunda A cláusula primeira do Convênio ICMS 162/94 fica acrescida do §

3º com a seguinte redação:
“§ 3º O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço do

respectivo produto, devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, no
documento fiscal.”.

Cláusula  terceira  Este  convênio  entra  em  vigor  na  data  da  publicação  de  sua
ratificação nacional no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro
dia do segundo mês subsequente ao da ratificação.
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ANEXO ÚNICO
"CONVÊNIO ICMS 162/94

ANEXO ÚNICO
* - O Anexo Único do Convênio ICMS 162/94 foi publicado no Diário do Legislativo,

de 10.4.2014.
Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho
de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Marcia Wanzoff Robalino Cavalcanti p/
Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José
Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Jonil Vital
de Souza p/ Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Miguel Antonio Marcon p/
Jáder  Rieffe  Julianelli  Afonso,  Minas Gerais  -  Leonardo Maurício  Colombini  Lima,
Pará -  José Barroso Tostes Neto,  Paraíba -  Marialvo  Laureano dos Santos Filho,
Paraná - Gilberto Calixto p/ Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, Pernambuco - Nilo
Otaviano da Silva Filho p/ Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano
Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/  Renato
Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - José Airton da Silva, Rio
Grande do Sul - Odir Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Roberto Carlos Barbosa p/
Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Rosecleide Gomes Barbosa p/ Luiz Renato Maciel
de  Melo,  Santa  Catarina  -  Almir  José Gorges  p/  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São
Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - João
Abrádio Oliveira da Silva p/ Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 644/2014*

Belo Horizonte, 1º de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Departamento  de  Estradas  de
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Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado o imóvel que
especifica.

O imóvel objeto da doação é constituído por uma área de 9.750,00m², e respectivas
acessões, localizada no Distrito de Dolearina, no Município de Estrela do Sul, e está
registrado sob a matricula de nº 3.622, ficha 01, Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Estrela do Sul.

A referida  autarquia,  ao doar  o  imóvel  ao  Estado,  busca atender  solicitação da
Secretaria de Estado de Educação, que propõe a edificação de uma escola pública
estadual naquela localidade do Município de Estrela do Sul.

Na  oportunidade,  esclareço  a  Vossa  Excelência  que  o  imóvel  se  encontra
desafetado por parte do DER-MG e que inexiste interesse em sua utilização direta, o
que enseja a sua disponibilidade para o objetivo citado.

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 5.093/2014
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a

doar ao Estado o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG -  autorizado a doar  ao Estado o imóvel  constituído  de uma área com
9.750,00m²,  e  respectivas acessões,  localizado  no Município  de  Estrela  do  Sul  e
registrado sob a matrícula de nº 3.622, ficha 01, Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Estrela do Sul.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à instalação de uma
escola estadual.

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.
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“MENSAGEM Nº 645/2014*
Belo Horizonte, 1º de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetida  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que altera a Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de
1998, e dá outras providências.

A proposta contém reajuste dos valores da gratificação especial instituída pelo art.
2º da Lei nº 9.443, de 19 de novembro de 1987, a extinção de um cargo de Primeiro
Oficial de Aeronave e, em compensação, a criação de um cargo de Comandante de
Avião no âmbito do Gabinete Militar do Governador e, consequentemente, a alteração
do Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007. Outrossim, contém
reajuste do percentual de que trata o Anexo VIII da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de
1994, bem como a base de cálculo da gratificação, que passa a ser o Comandante de
Avião a Jato.

Informo que a proposta visa manter a hierarquia, em razão da complexidade das
atividades desempenhadas, entre os cargos de Comandante de Avião a Jato e os
cargos  de  Comandante  de  Avião  e  Piloto  de  Helicóptero,  que,  de  acordo  com
parágrafo único do art. 91 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994 - que tratou da
gratificação especial aos tripulantes ocupantes dos cargos de Comandante de Avião e
Piloto  de  Helicóptero,  em  função  de  comando  -  ,  ficou  distorcida  em  razão  da
remuneração dos mesmos. Ainda assim, o reajuste proposto nos valores pagos aos
demais  cargos  correlatos  de  natureza  especial  -  administração  e  manutenção de
aeronaves -, terão como base o valor atribuído ao Comandante de Avião a Jato, o que
proporcionará  a  diminuição  da  diferença  entre  os  valores  praticados  na  iniciativa
privada.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.094/2014
Altera a Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, e dá outras providências.



469
____________________________________________________________________________

Art. 1º - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998, passa a vigorar
na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2º - O parágrafo único do art. 91 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 91 - (…)
Parágrafo único -  Ao Piloto de Helicóptero, código EX-35,  e ao Comandante de

Avião, código EX-24, licenciados, respectivamente, como Piloto de Linha Aérea de
Helicóptero e Piloto de Linha Aérea de Avião, portadores de certificado de habilitação
técnica para voos por instrumento “Instrument Flight Rules - IFR”, quando em função
de  comando,  devidamente  designada  por  ato  do  Chefe  do  Gabinete  Militar  do
Governador, poderá ser atribuída a gratificação especial, correspondente a 25% da
gratificação devida ao Comandante de Avião a Jato.”.

Art.  3º  -  O art.  92  da  Lei  nº  11.406,  de  1994,  passa a  vigorar  com a  seguinte
redação:

“Art. 92 - O valor da gratificação especial devida aos ocupantes de cargos de que
trata o art. 2º da Lei nº 9.443, de 19 de novembro de 1987, será calculado de acordo
com os percentuais constantes no Anexo VIII desta Lei, com base no valor mínimo da
gratificação assegurada, ao mesmo título, ao Comandante de Avião a Jato, código
EX-41.”.

Art. 4º - O Anexo VIII da Lei nº 11.406, de 1994, passa a vigorar na forma do Anexo
II desta Lei.

Art. 5º - Fica extinto um cargo de Primeiro Oficial de Aeronave, código EX-25, de
que trata o Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, com lotação
no Gabinete Militar do Governador.

Art. 6º - Fica criado um cargo de Comandante de Avião, código EX-24, de que trata
o Anexo VIII  da  Lei  Delegada nº 174,  de 2007,  destinado ao Gabinete Militar  do
Governador.

Art. 7º - Em virtude do disposto nos arts. 5º e 6º desta Lei, o Anexo VIII da Lei
Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo III desta Lei.

Art. 8º - O art. 45 da Lei Delegada nº 182, de 26 de janeiro de 2011, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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“Art. 45 - Fica criado um cargo de Supervisor-Geral de Manutenção de Aeronave
com  remuneração  correspondente  a  60% do  valor  da  remuneração  do  cargo  de
Comandante de Avião a Jato - EX41.”

Art. 9º - O cargo criado e o cargo extinto por esta lei serão identificados em decreto.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º do Projeto de Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO XLII
(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 03 de abril de 1998)
* - O quadro contendo o Anexo XLII,  a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei

Delegada nº 39, de 3/4/98, foi publicado no Diário do Legislativo, de 10.4.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 4º do Projeto de Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO VIII

(a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994)
* - O Anexo VIII,  a que se refere o art. 92 da Lei nº 11.406, de 28/1/94, foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.4.2014.
ANEXO III

(a que se refere o art. 7º do Projeto de Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO VIII

(a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de
2007)

CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER
EXECUTIVO

* - O quadro contendo os cargos de natureza especial da administração direta do
Poder Executivo foi publicado no Diário do Legislativo, de 10.4.2014.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIO Nº 36/2014
Da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas, encaminhando cópia

do parecer prévio dessa corte sobre o Balanço Geral do Estado relativo ao exercício
de 2012, bem como de documentos referentes ao processo. (- Anexe-se à Mensagem
nº 396/2013.)

Registro de Presença
O  presidente  -  A presidência  registra  a  presença,  nas  galerias,  de  defensores

públicos do Estado, que estão aqui para assistir aos nossos trabalhos.
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 5.095/2014

Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Repouso  Confrade  Antônio  do  Carmo
Pimenta, com sede no Município de Rio Paranaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Repouso Confrade Antônio

do Carmo Pimenta, com sede no Município de Rio Paranaíba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio
Justificação: A Casa de Repouso Confrade Antônio do Carmo Pimenta, Obra Unida

à Sociedade de São Vicente de Paulo,  é uma associação civil  de direito  privado,
beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, fundada em 1º
de julho de 1986 , em pleno funcionamento desde então.

Os  membros  da  diretoria,  conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou
equivalentes  não  recebem  remuneração,  vantagens  ou  benefícios,  direta  ou
indiretamente, por qualquer fórmula ou título, em razão das competências, funções ou
atividades  que  lhes  sejam  atribuídas  pelos  respectivos  atos  constitutivos  e  são
pessoas idôneas, conforme declara o prefeito  municipal  de Rio Paranaíba, Márcio
Antônio Pereira.
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A Casa de Repouso Confrade do Carmo Pimenta tem por finalidade a prática da
caridade cristã  no  campo da assistência social  e  da  promoção humana,  visando,
especialmente,  manter  estabelecimento  destinado  a  abrigar  pessoas  idosas  de
ambos os sexos, em condições de saúde física e mental; e proporcionar assistência
material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade,
visando à preservação da saúde física e mental dos assistidos.

Sua  atuação  é  de  grande  importância  social  para  a  comunidade  local,
especialmente a população mais carente.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.096/2014
Institui  a  Semana  Estadual  de  Conscientização  e  Defesa  da  Promoção  da

Educação  Inclusiva  aos  Alunos  com Necessidades  Educacionais  Especiais,  a  ser
realizada anualmente, na segunda semana do mês de junho.

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

Promoção  da  Educação  Inclusiva  aos  Alunos  com  Necessidades  Educacionais
Especiais, a ser realizada anualmente, na segunda semana do mês de junho.

Parágrafo único - A semana de que trata o  caput deste artigo passa a integrar o
calendário de eventos do Estado.

Art. 2º - O objetivo da semana de que trata esta lei é defender os direitos humanos
de todos os alunos com necessidades educacionais especiais, inclusive aqueles que
requerem maior apoio pedagógico, e, especialmente, contribuir para a disseminação,
a  consolidação e  a  efetivação da educação inclusiva  como forma de combater  a
discriminação e a intolerância e de promover o respeito e a dignidade.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar palestras de esclarecimento à
população,  propagandas  publicitárias  e  distribuição  de  folhetos  informativos  e
explicativos.
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Parágrafo único - Na realização das ações mencionadas neste artigo, poderão ser
envolvidas  a  rede pública  de  ensino  e  de  educação,  as  instituições  de  defesa e
proteção dos direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais e as
entidades do terceiro setor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Fred Costa
Justificação:  A  educação  inclusiva  é  um  direito  constitucional  de  todos  os

brasileiros, garantidos nos arts. 205, 208, III e V, e 227, § 1º, II, da Constituição da
Republica, que traz consigo um rol de garantias para a construção de um sistema de
ensino regular para os educandos com necessidades especiais, visando o combate
das práticas preconceituosas, discriminatórias e de exclusão.

O Brasil também é signatário da Convenção Interamericana para a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com Necessidades Especiais,
que foi celebrada na Guatemala e que enfatiza a primazia da educação inclusiva,
objetivando a prevenção e a eliminação de todas as formas de discriminação contra
as pessoas com necessidades especiais.

No  ano  de  1994,  foi  celebrada  a  Conferência  Mundial  sobre  as  Necessidades
Educativas Especiais:  Acesso e Qualidade,  na qual  foi  aprovada a Declaração de
Salamanca, da qual o Brasil  também é signatário, que visou ratificar a Declaração
Universal dos Direitos Humanos a fim de garantir a todos o direito à escola.

Porém,  o  que  podemos  observar  atualmente  ainda  é  a  presença  de  políticas
separatistas e violadoras de direitos, que contribuem gravemente para a fomentação
da discriminação e a disseminação de ideias preconceituosas, que não permitem a
concretização do pleno desenvolvimento educacional dos alunos com necessidades
especiais.

Este projeto de lei tem por objetivo instituir uma semana de conscientização na qual
sejam  realizadas  atividades  e  criados  programas  de  combate  à  exclusão  e  à
intolerância, para garantir a prevalência do respeito e da dignidade de todos e para,
através da educação, alterar o quadro social existente. Para tanto, contamos com o
apoio dos nobres pares.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e da Pessoa com
Deficiência para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.097/2014
Dispõe  sobre  a  implantação  do  sistema  biométrico  de  identificação  de  recém-

nascidos no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a implantar e operacionalizar sistema

biométrico  de  identificação  dos  recém-nascidos  nos  hospitais  e  maternidades
públicas e privadas do Estado.

Parágrafo único -  O sistema de identificação biométrico a que se refere esta lei
consiste em um banco de dados civil,  centralizado no órgão estadual competente,
vinculando as impressões digitais das mãos e dos pés dos recém-nascidos às de
suas mães.

Art. 2º - As impressões digitais dos recém-nascidos serão colhidas imediatamente
após o seu nascimento pelos hospitais e maternidades, por meio de leitor biométrico.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta de dotações próprias,
suplementadas se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Braulio Braz
Justificação:  Biometria  [bio  (vida)  +  metria  (medida)]  é  o  estudo estatístico  das

características físicas ou comportamentais dos seres vivos. Recentemente este termo
também foi associado à medida de características físicas ou comportamentais das
pessoas  como  forma  de  identificá-las  unicamente.  Hoje  a  biometria  é  usada  na
identificação criminal,  controle de acesso, etc.  Os sistemas chamados biométricos
podem basear o seu funcionamento em características de diversas partes do corpo
humano, por exemplo: os olhos, a palma da mão, as digitais do dedo, a retina ou íris
dos olhos. A premissa em que se fundamentam é a de que cada indivíduo é único e
possui características físicas e de comportamento (a voz, a maneira de andar, etc.)
distintas,  traços  característicos  de  cada  ser  humano  (Fonte  de  informações:
Wikipédia).
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Pretendemos com este projeto criar um sistema de identificação mais eficiente do
que o atualmente  em vigor,  que consiste  no  registro  de  sua impressão plantar  e
digital, conforme estabelece o art. 10, inciso II, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente).

“Art. 10 - (...)
II  -  identificar  o  recém-nascido  mediante  o  registro  de sua impressão plantar  e

digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas
pela autoridade administrativa competente.”

O atual sistema de coleta de desenhos papilares dos pés com tinta não é eficiente,
uma vez que a coleta muitas vezes inviabiliza a leitura técnica dos desenhos.

Esse novo sistema servirá como importante fator de prevenção na resolução de
casos de subtração e troca de bebês nas maternidades, podendo inclusive auxiliar
nos casos de abandono de recém-nascidos.

A implantação  de equipamentos  de  biometria  das  impressões  digitais  aliada ao
banco de dados de recém-nascidos em aeroportos e rodoviárias também facilitará a
identificação  da  pessoa  que  acompanha  um  bebê  ou  uma criança,  em  qualquer
viagem, coibindo crimes contra os mesmos.

A tecnologia deve reduzir os casos de tráfico e roubo de bebês no Estado, já que,
ao  deixar  a  maternidade,  a  mãe passará  por  um  identificador  biométrico  que  irá
informar se o bebê que ela leva é, de fato, o seu.

Com a nova tecnologia as crianças passarão a receber um prontuário próprio, com
os registros de todos os dedos das mãos e informações sobre a mãe, evitando que os
bebês sejam registrados por pais diferentes.

Outros estados já estão adotando esse importante sistema, como Santa Catarina,
Paraná e Pernambuco.

Diante de todo o exposto é que apresentamos esta propositura contando com o
apoio e aprovação dos nobres pares.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela  deputada  Luzia
Ferreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.030/2013 nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.



476
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 5.098/2014
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-402 situado entre os Municípios  de

Pintópolis e Urucuia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Liberato Barbosa de Almeida o trecho da Rodovia

MG-402 situado entre os Municípios de Pintópolis e Urucuia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Duilio de Castro
Justificação: Liberato Barbosa de Almeida nasceu na Fazenda Sobradinho, em São

Francisco, em 24 de agosto de 1910, e era um dos seis filhos de Tiago Barbosa de
Almeida e de Ângela Maria Barbosa, mais conhecida por “Dona Anginha”, proprietária
da Fazenda Sobradinho, dama de caridade, reconhecida por sua bravura na defesa
dos indefesos.

Teve como seu verdadeiro mestre o avô materno Gino,  que lhe ministrou,  entre
outros ensinamentos, o ofício de alfaiate. Foi lavrador, boiadeiro, guia de expedições
religiosas ou de serviços, sacristão, sapateiro, artesão em couro e flandres.

Libero,  como  era  chamado,  exerceu  suas  atividades  profissionais  em  São
Francisco, pequena cidade onde permaneceu até os seus 68 anos. Faleceu em 18 de
abril de 2008. Relacionava-se em sua comunidade com as mais altas autoridades e
os mais humildes cidadãos com a mesma humildade, integridade e honestidade, a
ponto de se tornar grande amigo de muitos deles.

Em reconhecimento  à importância  de  suas ações públicas e  com o  objetivo  de
homenageá-lo como cidadão pioneiro e destemido, que se embrenhou nos sertões
das  gerais,  que  se  dedicou  ao  desenvolvimento  e  à  missão  de  guiar  padres  e
missionários religiosos na região Norte do Estado de Minas Gerais, propomos, por
meio  desta  proposição,  a  atribuição  do  nome  de  Rodovia  Liberato  Barbosa  de
Almeida ao trecho da MG-402 entre as cidades de Pintópolis e Urucuia.

Portanto, peço aos nobres parlamentares o apoio para a aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.099/2014
Dispõe sobre  a obrigatoriedade de comercialização de apenas  uma unidade de

calçado e de par de calçados constituído por unidades com numerações diferentes a
pessoas com deficiência dos membros inferiores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  calçados  obrigados  a

ofertarem apenas uma unidade de calçado bem como par de calçados constituído por
unidades  com  numerações  diferentes  a  pessoas  com  deficiência  dos  membros
inferiores.

§ 1º - Os calçados ofertados deverão ser do mesmo modelo e qualidade daqueles
ofertados aos consumidores em geral.

§  2º  -  O par  de  calçados  constituído  por  unidades  com  numerações  diferentes
deverá ser comercializado pelo mesmo preço que o par de calçados cujas unidades
tenham o mesmo tamanho.

§ 3º - O preço de uma unidade do par de calçados deverá ser equivalente à metade
do preço do par de mesmo modelo.

Art. 2º - Os calçados de que trata o  caput deste artigo serão adquiridos mediante
encomenda aos estabelecimentos comerciais.

§ 1º - Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de quarenta e cinco dias, a
contar da data da encomenda, para fornecer ao consumidor os calçados de que trata
o art. 1º.

§ 2º - Os fabricantes e importadores de calçados terão o prazo de trinta dias, a
contar do pedido do estabelecimento comercial, para fabricar e distribuir os calçados
de que trata o art. 1º.

Art.  3º  -  Os fabricantes e importadores de calçados não poderão cobrar  preços
diferenciados pela venda dos calçados referidos no art. 1º.

Parágrafo  único  -  A venda  pelo  fabricante  ou  importador  aos  estabelecimentos
varejistas de uma unidade do par de calçados deverá ser equivalente à metade do
preço do par de calçados comercializado.
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Art.  4º  -  A violação das disposições desta lei  sujeitará os infratores às sanções
administrativas especificadas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto em tela se soma ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa

com Deficiência - Viver sem Limite (Decreto nº 7.612, de 2011) com o objetivo de
implementar  novas  iniciativas  e  intensificar  ações  para  criar  as  condições  para  o
alcance da plena cidadania das pessoas com deficiência. De acordo com a medida
proposta,  aqueles  que  possuem  pés  com  tamanhos  diferentes  ou  que  tiveram
membros amputados não terão que comprar um par de calçados, para utilizar apenas
uma unidade do par, pagando por um produto que não irão utilizar.

Dessa forma, o projeto, ao reconhecer as diferenças, impede que elas se traduzam
em desigualdades. Não nos parece justo que pessoas com deficiência tenham que
comprometer  uma  parcela  maior  de  suas  rendas  para  terem  acesso  a  um  bem
necessário ou mesmo que não possam adquirir um produto tão fundamental para a
garantia de seu direito de ir e vir.

Segundo o Censo Demográfico de 2010, mais de 45 milhões de pessoas vivem
com algum tipo de deficiência no Brasil,  o que equivale a mais de 22% de nossa
população, das quais cerca de um terço vive em situação de pobreza. Garantir  a
compra dos calçados com tamanhos diferentes ou apenas uma unidade do par de
calçados é uma conquista de inegável valor  para as pessoas com deficiência dos
membros inferiores, já que poderá representar a diferença entre ter ou não ter acesso
a esses produtos.

Portanto,  nobres  pares,  trata-se  de  um  projeto  de  grande  alcance e  relevância
social  o  qual,  contando  com  o  apoio  dos  ilustres  parlamentares,  certamente
representará mais um passo para a ampliação da qualidade de vida das pessoas com
deficiência em nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.100/2014
Dispõe  sobre  a  publicidade  da  tabela  de  preços  dos  produtos  à  venda  em

restaurantes, lanchonetes, bares, casas noturnas e seus congêneres no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os restaurantes, lanchonetes, bares, casas noturnas e seus congêneres

ficam obrigados a disponibilizar aos consumidores, na entrada dos estabelecimentos,
tabela de preços dos produtos à venda no local.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  entende-se  como  tabela  de  preços
cardápio, menu, ou qualquer outra forma que apresente os produtos comercializados
no estabelecimento.

Art. 2º - A infração das disposições desta lei acarretará ao responsável infrator as
sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis na forma de seus arts. 57 a 60.

Art. 3º - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico
de sua execução.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Muitas  vezes  os  consumidores  são  surpreendidos  com  os  valores

cobrados pelos produtos à venda nos estabelecimentos. Isso ocorre exatamente por
não  haver  publicidade  dos  preços  praticados.  Ora,  óbvio  que  o  comerciante  irá
disponibilizar um menu, cardápio ou qualquer outra forma que apresente os produtos
comercializados,  porém  isso  ocorre  após  o  consumidor  já  estar  dentro  do
estabelecimento. Como é sabido, a desistência de permanecer no local pode gerar
constrangimentos.

Em casas noturnas é muito comum não haver sequer  um indicativo dos preços
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cobrados, nem mesmo o valor de entrada no estabelecimento.
Dessa forma,  por  ser  matéria  de  interesse  público  e  de  defesa  do  consumidor

mineiro, peço a ajuda dos nobres pares no sentido de aprovar o presente 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 5.101/2014
Dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência de efetuar a compra de ingressos

na internet.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  sítios  eletrônicos  que  realizam  a  comercialização  de  ingressos  na

internet  para  shows,  espetáculos,  peças  teatrais,  exibições  de  filmes  e  outras
atividades recreativas e culturais não poderão impor nenhuma forma de limitação na
venda online de ingressos às pessoas com deficiência.

Art.  2º - A comprovação da existência de deficiência para qualquer fim somente
poderá ser exigida no momento do acesso aos locais de realização das atividades
mencionadas no caput do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em comento tem como objetivo maximizar o exercício

dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência, buscando sua efetiva
integração social, em consonância com a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de
1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência.

Atualmente, as pessoas com deficiência sofrem com indevidas limitações quando
buscam  efetuar  a  compra  de  ingressos  pela  internet  para  atividades  culturais  e
recreativas,  uma vez que muitos sites não permitem que essa comercialização se
faça no próprio ambiente virtual. Verifica-se que, em inúmeras situações, a pessoa
com deficiência só consegue efetuar a compra através de telefone indicado no próprio
site, o que, sem sombra de dúvida, viola seu direito de ser tratada da mesma forma
como os demais cidadãos.
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Não há justificativa válida para que a pessoa com deficiência não possa efetuar a
compra de ingressos no próprio site que os comercializa. Trata-se de comportamento
discriminatório que deve ser combatido de forma veemente pelo poder público.

Por outro lado, o projeto de lei em questão busca impedir que a necessidade de
comprovação  da  deficiência  justifique  eventual  limitação  da  comercialização  na
modalidade  online.  Caso  haja  necessidade  de  se  comprovar  a  existência  da
deficiência, seja para qual fim for, tal procedimento somente se dará no momento do
acesso aos eventos mencionados no art. 1º.

Com essa medida, o poder público dará mais uma contribuição para a preservação
dos valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do
respeito à dignidade da pessoa humana e do bem-estar das pessoas com deficiência.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.102/2014
Restringe a venda de material e equipamento odontológico no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  proibida  a  comercialização  de  aparelhos  ortodônticos,  resinas

odontológicas, material para clareamento odontológico, equipamento odontológico e
demais produtos utilizados na realização de procedimentos odontológicos em locais
que não possuam a devida autorização de âmbito municipal, estadual e federal.

§ 1º  -  Os produtos listados no  caput  não poderão ser  comercializados em vias
públicas, mesmo por quem tenha permissão para venda de produtos em geral.

§  2º  -  Configurará  crime hediondo,  de  acordo com a  Lei  nº  9.677,  de  1998,  o
estabelecimento que não tiver a licença da vigilância sanitária, fornecida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - e que fizer a venda em desacordo com o
disposto nesta lei.

Art. 2º - Somente poderá ser realizada a compra do material odontológico descrito
no  caput  do  artigo  anterior  por  profissionais  da  área  odontológica  devidamente
cadastrados no Conselho Regional de Odontologia - CRO.

Parágrafo único - O profissional a que se refere o caput deverá apresentar, no ato
da compra, documento que comprove sua habilitação junto ao CRO.
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Art. 3º - Os pacientes poderão comprar material odontológico descrito no caput ao
art.  1º  desde que  apresente  no  ato  da  compra  receita  odontológica  devidamente
assinada e carimbada pelo profissional.

Art.  4º  -  A  instalação,  manipulação  e  aplicação  de  materiais  odontológicos  é
atividade  exclusiva  dos  profissionais  cadastrados  no CRO,  ficando  vedada a  sua
prática por aqueles que não possuem o cadastro.

Art. 5º - Aquele que vender os produtos descritos no art. 1º em desconformidade
com a presente lei incorrerá nas penas dispostas no Código Penal.

Art. 6º - Esta lei deverá ser regulamenta pelo Poder Executivo em até seis meses
após sua entrada em vigor.

Art. 7º - A presente lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Através de reportagem do jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo de

Televisão,  veiculada  no  dia  18  de  fevereiro  deste  ano,  foi  possível  acompanhar
flagrante  no  centro  da  maior  cidade  do  país:  aparelhos  odontológicos  sendo
oferecidos no meio da rua do centro de São Paulo. O tratamento falso é usado sem
necessidade  por  adolescentes  que  compram  os  instrumentos  como  se  fossem
acessórios, simplesmente porque está na moda.

De acordo com a reportagem, em pouco tempo o uso desses aparelhos instalados
sem orientação profissional adequada pode gerar problemas nas gengivas, arcada
dentária,  articulações,  perda  óssea  e  até  a  queda  dos  dentes.  Os  jovens  estão
usando os  aparelhos  como enfeites.  Em muitos  casos,  eles  mesmos instalam os
acessórios,  que  são  vendidos  sem  fiscalização  nenhuma  nas  ruas  de  comércio
popular.

As  redes  sociais  mostram  fotos  de  sorrisos  com  borrachas  coloridas  como  se
fossem acessórios e até ensinam como manusear os produtos. Em uma delas, dois
jovens colocam, eles mesmos, os aparelhos.

Todo  o  material  vendido  é  utilizado  em  tratamentos  específicos,  segundo
determinação e avaliação de um dentista.  Por  isso,  uma das recomendações dos
especialistas  é  nunca  comprar  produtos  odontológicos  sem  orientação  de  um
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profissional. Caso contrário, os danos para os dentes podem ser irreversíveis, como
afirma na reportagem o Dr. Cláudio Miyake - Presidente do Conselho Regional de
Odontologia  de  São  Paulo:  “Perda  óssea;  perda  da  raiz  do  dente;  problema  de
posicionamento dentário;  problemas de mastigação; problemas na articulação. Um
dano  muito  grande  à  saúde  de  quem  está  colocando  achando  que  aquilo  é  um
enfeite, uma moda; porém, está causando um sério dano à saúde bucal.”

Portanto, diante do exposto e levando em consideração a gravidade das condutas
descritas  e  a  falta  de  legislação  para  regulamentar  a  venda  de  produtos
odontológicos,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  que  possamos
transformar esta proposta legislativa em diploma legal.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.103/2014
Dispõe  sobre  a  proibição  de  cobrança  diferenciada  por  supermercados,

hipermercados e estabelecimentos congêneres na venda de bebidas geladas e em
temperatura ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os supermercados, hipermercados e estabelecimentos comerciais

congêneres proibidos de cobrar preço diferenciado na venda de bebidas geladas e
em temperatura ambiente.

Art. 2º - Na hipótese de descumprimento do disposto nesta lei, ficará o proprietário
do local sujeito à multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais)  a 5.000 Ufemgs (cinco mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
graduada de acordo com a capacidade econômica do infrator e dobrada em caso de
reincidência, sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: O art.  39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de

Defesa do Consumidor - diz que é vedado ao comerciante exigir vantagem excessiva
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em determinado tipo de venda e elevar  preços de produtos e serviços sem justa
causa.

Entidades de defesa do consumidor  argumentam que é crescente o número de
contestações pela diferença entre os valores de cervejas e refrigerantes gelados e os
daqueles nas gôndolas.

O supermercadista explica a diferença em função dos custos que tem com energia
elétrica, mas sabemos que os custos da energia são bem inferiores às diferenças nos
preços.  Em  alguns  casos,  a  lacuna  de  valores  entre  o  produto  em  temperatura
ambiente  e  o  gelado  chega  a  R$0,50.  Cerca  de  60%  da  receita  de  alguns
supermercados vêm de bebidas, e é possível ganhar em escala sem aumentar de tal
forma os preços. Além disso, as diferenças nos preços nem sempre são informadas
corretamente ao consumidor, que depois acabam prejudicados.

- 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 5.104/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento de estacionamentos pagos por

câmeras de segurança.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatório o monitoramento de estacionamentos pagos por câmeras de

segurança.
Art.  2º  -  As  imagens  geradas  pelas  câmeras  de  segurança  deverão  ser

armazenadas por um período mínimo de três meses.
Art. 3º - As imagens gravadas poderão ser requisitadas para fins de investigação

policial ou instrução de processo criminal ou cível.
Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei gera a responsabilização cível da

pessoa física ou jurídica responsável pela exploração econômica do estacionamento,
em caso de danos materiais ao patrimônio do usuário do estacionamento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Leonardo Moreira
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Justificação:  É elevado o  número de reclamações por  parte de  proprietários  de
veículos  usuários  de  estacionamentos  pagos  com  relação  a  eventuais  danos
ocorridos  durante  o  período  em  que  eles  deixaram  seus  veículos  nesses
estabelecimentos.

Mesmo  havendo  o  imediato  registro  da  ocorrência  junto  à  administração  dos
estacionamentos  pagos,  a  prática  mais  comum  adotada  por  esse  tipo  de
estabelecimento é a de alegar a preexistência do dano, como forma de se eximir da
responsabilidade  de  ressarcir  o  proprietário  pelo  dano  material  sofrido.  A
consequência é a necessidade de a pessoa física recorrer ao Judiciário para buscar o
ressarcimento justo pelo prejuízo sofrido. Nessa instância, o cidadão não só sofre
com a demora do Judiciário, como tem que arcar com diversos gastos (advogado;
custas; perícias; etc.), sem qualquer garantia de que o seu direito à indenização pelo
prejuízo  sofrido  seja  reconhecido.  Nessas  situações,  normalmente,  o  principal
problema é a produção da prova de que o dano material no veículo ocorreu durante o
período em que ele estava parado no estacionamento pago.

O objetivo desta proposição é inverter o ônus da prova. Caberá ao responsável pela
exploração  econômica  do  estacionamento  gravar,  por  meio  de  câmaras  de
monitoramento,  o  movimento  de  veículos  e  pessoas  em  toda  a  área  de
estacionamento, sendo dele a responsabilidade por assumir o prejuízo material do
usuário se, por qualquer motivo, ele não cumprir com a sua obrigação de assegurar
vigilância  eletrônica  do  estacionamento,  durante  todo  o  período  de  seu
funcionamento.

Subsidiariamente,  a  vigilância  eletrônica  do  estacionamento,  com  gravação  de
imagens,  permitirá  evitar-se a utilização de estacionamentos pagos como área de
armazenagem de veículos furtados.

Certo  de  que  os  ilustres  pares  concordarão  com  os  benefícios  que  advirão  da
normatização  da  matéria  contida  na  proposição,  espero  contar  com  o  apoio
necessário para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.105/2014
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-060 que liga o Município de Pequi a

Papagaios.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Deputado Valdir Melgaço Barbosa o trecho da Rodovia

MG-060 que liga o Município de Pequi a Papagaios.
Art. 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -

providenciará,  com  recursos  previstos  no  seu  orçamento,  a  confecção  de  placas
indicativas da denominação de que trata esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Leonídio Bouças
Justificação: Este projeto de lei visa a homenagear um dos maiores expoentes da

política mineira: Valdir  Melgaço Barbosa. Natural de Pequi,  Valdir  Melgaço nasceu
aos 10 de junho de 1928, e era filho do fazendeiro e ex-prefeito de Pequi Viriato
Melgaço e de Nair Barbosa. Talentoso desde criança, herdou do pai a fluência verbal
e a excelente oratória. Diplomado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Minas Gerais, aos 23 anos foi nomeado promotor de justiça em Pompéu, tendo
feito a opção por não assumir o cargo. Advogado por vocação, militou na Comarca de
Uberlândia naquele mesmo ano, fixando domicílio na próspera cidade.

Em 1952, ingressou na política uberlandense, quando foi eleito vereador pela UDN,
com 555 votos. Impressionava pela oratória, vindo a ser elogiado por personalidades
da  época,  a  exemplo  do  empresário  Alceu  Santos,  ex-vereador  e  seu  colega  de
partido, que não poupava elogios a Valdir Melgaço pelo brilhantismo de sua fala.

Como  vereador,  foi  líder  da  bancada  udenista  e  vice-presidente  da  Câmara
Municipal  de Uberlândia,  tendo ali  exercido dois mandatos.  Em seguida,  foi  eleito
deputado  estadual,  vindo  a  ocupar  o  cargo  por  três  mandatos  consecutivos.  Na
Assembleia de Minas, foi vice-líder da UDN, em 1964, e da Arena, em 1970.

Valdir Melgaço, hábil articulador político, foi também diretor e acionista majoritário
do jornal Correio de Uberlândia. Faleceu em 31 de julho de 2012, em Belo Horizonte,
aos 84 anos. Como homem público e cidadão, deixou marcas de sua passagem de
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sucesso e é lembrado como uma das mais ilustres figuras de Uberlândia e, por que
não dizer, de Minas Gerais.

Com essas considerações, espera-se o reconhecimento dos nobres pares a essa
ilustre figura pública, com a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Duilio  de
Castro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.567/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.106/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais do Canjuru e do Rio das Pedras - ACPPRCRP -, com sede no Município de
Itamarandiba.

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

Pequenos Produtores Rurais do Canjuru e do Rio das Pedras - ACPPRCRP -, com
sede no Município de Itamarandiba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Canjuru  e  do  Rio  das  Pedras  -  ACPPRCRP  -,  com  sede  no  Município  de
Itamarandiba, fundada em 8/4/1997, é uma entidade sem fins lucrativos.

Entre suas finalidades, destaca-se a promoção de ações de produção agropecuária
voltadas para a geração de renda, a formação e a qualificação profissional, visando à
melhoria das condições de vida de seus associados.

Por desempenhar um valoroso trabalho social e cumprir os requisitos legais, peço
aos  pares  desta  Casa  a  aprovação  do  projeto  e  que  a  referida  entidade  seja
declarada de utilidade pública estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.107/2014
(Ex-Projeto de Lei nº 3.614/2012)

Altera  a  Lei  nº  15.082,  de  27/4/2004,  que  dispõe  sobre  rios  de  preservação
permanente e dá outras providências.

Art. 1º - O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.082, de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
II  -  o revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais,  salvo com

expressa autorização do órgão ambiental competente, mediante medidas mitigadoras
e compensatórias.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O inciso II do art. 3º da Lei nº 15082, de 2004, proíbe taxativamente a

extração de areia, cascalho e demais minerais em longos trechos de rios declarados
como “rio de preservação permanente”. Tal imposição, de acordo com o art. 2º da
referida Lei, tem o objetivo de proteger paisagens naturais, favorecer condições para
recreação em  contato  com  a  natureza,  proporcionar  desenvolvimento  de  práticas
náuticas e desenvolver a pesca turística e amadorística.

Entretanto,  a  extração  de  areia  e  cascalho  é  de  fundamental  importância
econômica,  sobretudo  para  a  construção  civil  e  ampliação  de  infraestrutura
necessárias ao desenvolvimento dos municípios.

Sendo  assim,  o  que se  pretende é  que obedecidas as  orientações  dos  órgãos
ambientais  e com necessárias  autorizações destes,  possibilite-se a tão importante
extração  de  areia  e  cascalho  nas  áreas  declaradas  como  rio  de  preservação
permanente.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta proposição.

-  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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.108/2014
Institui a Política Estadual de Apoio e Fomento ao Circo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Apoio  e  Fomento  ao  Circo,  que

atenderá ao disposto nesta lei.
Art.  2º  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  circo  atividade  permanente  de

caráter itinerante na qual se cria, interpreta e executa obra de caráter artístico-cultural
para exibição ou divulgação ao público, em estrutura, equipamento e acomodações
para o público montados embaixo de lona própria.

Art. 3º - São princípios da Política Estadual de Apoio e Fomento ao Circo:
I - a valorização e o respeito à arte circense, seus saberes e fazeres;
II - a preservação da atividade circense, e o apoio à transferência dos seus saberes

e fazeres como cultura tradicional de transmissão oral às novas gerações, dentro da
família,  grupo  ou  trupe  circense  onde  são  cultivados,  de  modo  a  garantir  sua
permanência e sustentabilidade;

III - a erradicação de estigmas negativos e preconceitos sociais que produzam ou
estimulem a discriminação dos profissionais do circo;

IV - a promoção do acesso a bens e serviços públicos.
Art. 4º - São objetivos da Política Estadual de Apoio e Fomento ao Circo:
I  -  assegurar  à  população circense o  acesso  amplo,  simplificado e  seguro  aos

serviços  e  programas  que  integram  as  políticas  públicas  de  saúde,  educação,
assistência social, segurança, cultura, trabalho e renda;

II - produzir, sistematizar e disseminar dados sobre a atividade circense;
III - desenvolver ações educativas que contribuam para a formação de uma cultura

de respeito e valorização da arte circense;
IV -  criar  meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social  e o

Sistema Único  de  Saúde  para  facilitar  o  acesso  a  serviços  públicos  de  saúde  e
assistência social;

V - garantir os insumos necessários para prover a população circense de condições
dignas de trabalho e do desenvolvimento da sua arte.

Art. 5º - A Política Estadual de Apoio e Fomento ao Circo será implementada de



490
____________________________________________________________________________

forma  articulada  com  os  municípios  e  com  as  entidades  da  sociedade  civil  de
representação do setor, a fim de garantir o direito ao trabalho dos circenses, a reserva
de áreas com infraestrutura destinadas à instalação de circos e acesso a serviços
públicos de saúde, educação, assistência social e fomento à cultura.

Art.  6º  -  O  órgão  responsável  pela  política  estadual  de  cultura,  nos  termos  de
regulamento, manterá cadastro dos empreendimentos circenses que, na forma do art.
2º, estejam estabelecidos no Estado.

§ 1º - O cadastro dos empreendimentos circenses subsidiará o planejamento e a
execução das políticas públicas para o circo.

§ 2º  -  O órgão a que se refere o  caput expedirá,  quando solicitado,  certificado
cadastral  que  constituirá  documento  hábil  para  a  comprovação  do  exercício  da
atividade circense.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Esta proposição tem o objetivo de valorizar a atividade circense como

manifestação cultural, garantir a transmissão de seus saberes e fazeres como cultura
tradicional e minimizar as dificuldades que os circos enfrentam no seu cotidiano, por
meio do estabelecimento de diretrizes para a atuação do poder público no apoio e
fomento ao circo.

Sabe-se  que  a  efetiva  promoção  da  arte  circense  no  atual  contexto  nacional
depende menos de regulamentação da matéria por lei do que da implementação de
políticas que garantam as condições de trabalho e o acesso aos serviços públicos
básicos à população que se dedica a essa linguagem artística.

Grande  parte  dos  municípios  mineiros  com  carência  de  espaços  onde  possam
realizar seus eventos como formaturas,  shows, reuniões públicas ou sociais, festas
populares  contam  com a chegada  do  circo  na  cidade,  que,  como centro  cultural
ambulante,  cumpre  uma  importante  função  social,  proporcionando  a  convivência
entre os cidadãos e a grande oportunidade de acesso à cultura.

Contudo,  entendemos  também  que  a  aprovação  deste  projeto  representa  um
reconhecimento  público  da  importância  dessa  arte  e  da  necessidade  de  garantir
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àqueles que a desenvolvem as condições dignas de cidadania. Por isso, esperamos o
apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

-  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 5.109/2014
Proíbe aos estabelecimentos e organizações comerciais do Estado estabelecerem

restrições para troca de mercadorias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  os  estabelecimentos  comerciais  e  as  associações  e  outras

organizações de comércio proibidas de estabelecerem qualquer forma de restrição
para fins de troca de mercadorias, devendo efetivar a troca dos produtos durante todo
o seu período de funcionamento, independentemente do dia ou da hora.

Parágrafo único - A presente lei se aplica também aos finais de semana e feriados
em que os estabelecimentos comerciais estiverem abertos ao público.

Art. 2º - As mercadorias com vícios ou defeitos deverão ser trocadas na forma e nos
prazos firmados pelo art.  26, seus incisos e parágrafos,  do Código de Defesa do
Consumidor.

Art. 3º - As mercadorias que não apresentem vício ou defeito poderão ser trocadas
por outra de igual valor, no prazo de sete dias úteis, por livre vontade do consumidor,
desde que não tenham sido violadas ou utilizadas.

§ 1º - Considera-se violada a mercadoria que tiver seu lacre ou etiqueta rompidos
pelo consumidor.

§ 2º - O lacre ou etiqueta deverão ser fixados diretamente na mercadoria, não se
considerando para este fim eventuais lacres na embalagem do produto.

§  3º  -  Para  fins  de  vigência  deste  artigo,  a  embalagem  do  fabricante  que
acompanha o produto,  ainda que aberta,  deverá estar  nas mesmas condições do
momento  em  que  a  mercadoria  foi  vendida,  salvo  quando  o  acesso  ao  produto
implique na destruição total ou parcial da embalagem.

§ 4º - O direito à troca prevista no caput vale também para os produtos vendidos em
promoção,  liquidação,  queima de estoque ou qualquer  outra  ação comercial  para
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promoção de vendas, sempre respeitando-se, para fins de troca, o valor de fato da
compra, abatido o eventual desconto concedido sobre o preço da mercadoria.

§  5º  -  Este  artigo  não  se  aplica  a  gêneros  alimentícios  e  produtos  de  pronto
consumo de qualquer tipo.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  A  realidade  de  nossos  tempos  é  que  muitos  shoppings e

estabelecimentos comerciais funcionam durante os finais de semana, feriados e, em
alguns casos, até mesmo durante 24 horas, sendo que, muitas vezes o consumidor
dá preferência a determinado estabelecimento por seu funcionamento estendido ou
até  ininterrupto,  que possibilita  a  aquisição  de  produtos  fora  do  chamado horário
comercial. Se o estabelecimento não funciona somente no horário comercial para fins
de venda, não pode exigir que seja respeitada qualquer restrição de horário, inclusive
observância do horário comercial, para fins de troca do produto.

A  realidade  é  que  o  consumidor  pode  ser  beneficiado  com  os  horários  de
funcionamento do estabelecimento para fins de compra, mas quando o assunto é
troca, a conversa começa a mudar em seu desfavor, vendo-se obrigado a cumprir
regras de dias e horários para efetuar a troca de produtos, mesmo em caso de vícios
e defeitos, o que cria um desequilíbrio na relação de consumo quando o interesse
não é mais do estabelecimento comercial.

A presente proposição pretende garantir que o consumidor possa efetuar a troca de
produtos durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, garantindo a
mesma condição do momento  da compra para  fins  de  eventuais  trocas,  seja  por
vontade do consumidor ou por vício e defeito do produto. Diante disso, conto com o
apoio dos nobres parlamentares para a aprovação do presente projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo
Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.804/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.110/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto 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  Corinto  a

propriedade  agrícola  e  pastoril  situada na gleba nº  3  da  Fazenda Aliança,  nesse
município, registrada sob o n° 678, às fls. 177 do Livro n° 2-B, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à implantação do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Ifet.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Célio Moreira
Justificação:  Em  1976  o  Estado  de  Minas  Gerais  doou  o  imóvel  objeto  desta

proposição à Fundação Educacional do Bem-Estar do Menor - Febem. Contudo, em
razão  da  extinção  da  Febem,  em  1995,  o  referido  imóvel  voltou  a  pertencer  ao
Estado.

O imóvel atualmente está sem destinação, e o Município de Corinto necessita da
área para implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Ifet.

Os  institutos  federais  de  educação,  ciência  e  tecnologia  são  instituições  de
educação  superior,  básica  e  profissional,  pluricurriculares  e  multicâmpus,
especializados  na  oferta  de  educação  profissional  e  tecnológica  nas  diferentes
modalidades  de  ensino,  com  base  na  conjugação  de  conhecimentos  técnicos  e
tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Os institutos federais compõem a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ao todo, são 38 institutos
federais de educação, ciência e tecnologia no País.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.111/2014

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Terapêutica Amor e Fé, com
sede no Município de Itaúna.

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

Amor e Fé, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Liza Prado
Justificação: A Associação Comunidade Terapêutica Amor e Fé é uma entidade civil,

cristã  evangélica,  sem  fins  lucrativos  ou  econômicos,  com  finalidade  de  manter
serviços de natureza assistencial, educacional e espiritual.

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.

O estatuto constitutivo da instituição dispõe que ela não distribui lucros, vantagens
ou  bonificações  a  dirigentes,  associados  ou  mantenedores  sob  nenhuma  forma,
destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento beneficente e gratuito
das suas finalidades.

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 5.112/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira São Jorge Guerreiro, com

sede no Município de Cambuí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira São Jorge

Guerreiro, com sede no Município de Cambuí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Ulysses Gomes
Justificação:  A  Associação  de  Capoeira  São  Jorge  Guerreiro,  com  sede  no

Município  de  Cambuí,  é  uma sociedade  civil,  sem fins  lucrativos,  que  tem  como
finalidade  defender  e  proteger  a  cultura  nacional  da  Capoeira,  preservando  e
respeitando suas origens, e estimular e desenvolver através do esporte a educação
ambiental e a qualidade de vida da comunidade.

A entidade cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada de utilidade pública,
portanto peço o apoio para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.113/2014
Declara de utilidade pública o Posto de Assistência Espírita Chico Xavier, com sede

no Município de Patos de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Posto de Assistência Espírita Chico

Xavier, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio
Justificação: O Posto de Assistência Espírita Chico Xavier é uma associação civil,

sem fins lucrativos, que busca praticar a caridade material e moral como dever social
e princípio da moral cristã, com o exercício pleno da solidariedade e do respeito ao
próximo.  Fundado  em  2  de  outubro  de  2005,  a  instituição  está  em  pleno
funcionamento desde então.

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

A instituição tem por  finalidades:  contribuir  para o desenvolvimento baseado em
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valores humanos através de atividades e projetos de natureza educativa e cultural;
estudar,  propor  e  promover  soluções  para  a  proteção  à  saúde  da  família,  da
maternidade,  da  infância  e  da  velhice;  promover  visitas  fraternas  periódicas  aos
enfermos  em  hospitais  e  asilos  e  aos  encarcerados,  na  busca constante  de  sua
reabilitação física, espiritual e moral; e combater a fome e a pobreza. A sua atuação é
de grande importância social para a população, especialmente a mais carente.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.114/2014
Declara de utilidade pública o Grupo Cultural Núcleo Técnico de Artes Cênicas -

Nutac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Cultural Núcleo Técnico de

Artes Cênicas - Nutac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Marques Abreu
Justificação: O Grupo Cultural Núcleo Técnico de Artes Cênicas - Nutac - tem como

objetivo  a  promoção  da  cultura,  defesa  e  conservação  do  patrimônio  histórico  e
artístico,  bem  como  estudos  e  pesquisas,  desenvolvimento  de  tecnologias
alternativas,  produção  e  divulgação  de  informações  e  conhecimentos  técnicos  e
científicos.

As oficinas e os cursos ministrados pela entidade gratuitamente podem beneficiar
inúmeros  jovens  com  programas  de  capacitação  profissional  e  educacional,  e  a
obtenção do título de utilidade pública é de grande importância para a entidade, além
de  viabilizar  possíveis  e  futuras  parcerias  com  grupos  e  entidades  artísticas
garantindo a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.115/2014
Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Pará de Minas o trecho que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-431 localizado entre o trevo da

BR-352 com a MG-431, situado no Bairro Santos Dumont, até a Rua Papa João XXIII
(acesso ao Bairro Padre Libério), a partir do Km 15 + 75m até o Km 15 + 673m.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pará de Minas 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 Pará de Minas 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°.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Inácio Franco
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 Pará de Minas o trecho que especifica.

Essa doação é de suma importância para o desenvolvimento do município. Trata-se
de um trecho da rodovia MG-431 com área total de 6.536,71 m² ( já incluídas faixas
de domínio e áreas non aedificandi),  o qual está estritamente inserido em perímetro
urbano com grande adensamento populacional e de grande interesse do município
em promover a regularização no local, uma vez que neste trecho há várias invasões
ocorridas devido ao crescimento e expansão da cidade.

O objetivo do município é também urbanizar devidamente o referido trecho dotando-
o com pistas adicionais, eletrificações e melhorias na mobilidade.

Neste arcabouço, este projeto de lei visa à transferência dos direitos de posse do
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trecho  em  comento  com  fincas  à  municipalização,  justificando-se  como  medida
adequada à futura regularização da titularidade do bem, possibilitando ao Município
de  Pará  de  Minas  assumir  a  gestão  sobre  a  via,  equacionar  os  problemas  ali
existentes e tomar posse dela. Além disso, com a transferência do citado terreno ao
Município de Pará de Minas, será possível a implantação de políticas públicas de
incentivo ao crescimento econômico do município, 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 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 5.116/2014
Determina que os rótulos nutricionais presentes nas embalagens dos alimentos e

das bebidas, no âmbito do Estado, apresentem em maior destaque o total de calorias
para cada porção do produto e fixa outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os rótulos  nutricionais  presentes nas embalagens dos alimentos e das

bebidas, no âmbito do Estado, deverão trazer em destaque, com o triplo do tamanho
das demais letras, o total de calorias para cada porção do produto.

Art. 2º - Nos rótulos a que se refere o art. 1º desta lei deverão constar a quantidade
e  o  valor  calórico  dos  açúcares  manufaturados  adicionados  aos  alimentos  ou  às
bebidas.

Art.  3º  -  Nos  rótulos  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei  deverão  constar  as
quantidades de vitamina D e de potássio presentes nos produtos, bem como a sua
proporção em relação às necessidades diárias desses dois ingredientes.

Art.  4º - O não cumprimento desta lei  implicará em multa de 1.000 Ufemgs (mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) a 4.000 Ufemgs (quatro mil unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais) ao fabricante do alimento ou da bebida, sendo o
valor dobrado em caso de reincidência.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias,
contados a partir da data de sua publicação.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  Inicialmente,  convém  lembrar  que  a  Constituição  da  República

Federativa  do  Brasil  permite  que  Estados,  Distrito  Federal  e  União  legislem  de
maneira  concorrente  quando  o  assunto  refere-se  à  saúde,  conforme  o  disposto
abaixo:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados,  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:

(...)
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde”.
Isso posto, podemos, então, discutir o mérito da presente propositura.
Foi notícia em toda a imprensa que a agência reguladora de alimentos dos EUA, a

FDA,  está  propondo  modificação  nos  rótulos  nutricionais  dos  alimentos  e  das
bebidas.

A agência propõe que o total de calorias para cada porção esteja em destaque, o
que, sem dúvida, é salutar para o consumidor que, de imediato, visualizará melhor a
quantidade energética que estará ingerindo.

A agência propõe, também, que os rótulos dos alimentos e as bebidas tragam a
quantidade de açúcares manufaturados presentes nesses produtos, outra medida de
muita importância, uma vez que para um diabético é mais agressiva a existência de
açúcar manufaturado do que açúcar originário, como, por exemplo, o da própria fruta.
Para ele, ambos não são recomendados; todavia, o manufaturado faz infinitamente
mais mal para sua saúde.

Finalmente, a agência propõe que os rótulos tragam as quantidades de vitamina D,
indispensável  para  todo o organismo,  em especial  para  os  ossos e  dentes,  e  de
potássio  presentes.  A  quantidade  de  potássio  presente  é  informação  da  maior
relevância, especialmente para hipertensos.

Diante do exposto, entendemos que é excelente adotarmos as medidas propostas
pela  FDA também  nos  nossos  rótulos  nutricionais  presentes  nas  embalagens  de
alimentos e bebidas.
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Assim,  contamos,  uma vez mais,  com o  indispensável  apoio  de nossos  nobres
pares  para  a  aprovação  desta  importante  propositura  para  a  saúde  de  todos  os
mineiros.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.565/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 174ª Cia.
do  33º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  prisão  de  dois  indivíduos  suspeitos  de
envolvimento com tráfico de drogas, em 1º/4/2014, em Betim.

Nº 7.566/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  31/3/2014,  em  Betim,  na  qual
apreenderam grande quantidade de droga; 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 7.567/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
presidente  da  Cemig  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  pelos  quais  essa
empresa  voltou  a  incluir  os  nomes  dos  usuários  com  faturas  de  energia  elétrica
atrasadas nos cadastros de consumidores com restrição ao crédito, bem como sobre
as condições dos convênios e contratos por ela celebrados com as empresas que
elaboram tais cadastros e os escritórios de advocacia que a defendem em processos
que envolvem os referidos usuários. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 7.568/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado pedido de providências para que a Cemig deixe de incluir os
nomes  dos  usuários  com  faturas  de  energia  elétrica  atrasadas  nos  cadastros  de
consumidores com restrição ao crédito. (- À Comissão de Defesa do Consumidor .)

Nº  7.569/2014,  do  deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao cantor Alexandre Pires por ter  sido o único brasileiro
escolhido pela Fifa para se apresentar na festa de encerramento da Copa do Mundo.
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(- À Comissão de Cultura.)
Nº 7.570/2014, do deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Transpes - Potência Logística pelos 48 anos de sua
fundação e por ter sido objeto de reportagem especial na edição americana da revista
Forbes. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.571/2014,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à
secretária de Educação pedido de informações sobre as obras de construção do novo
prédio  da  Escola  Estadual  Professora  Daura  de  Carvalho  Neto.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº  7.572/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde pedido de providências
para que o SUS ofereça tratamento contra a alergia e forneça as respectivas vacinas.
(- À Comissão de Saúde.)

Nº 7.573/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  no  dia  3/4/2014,  em  Tocantins,  que
culminou com a prisão de um homem e com a apreensão de drogas, uma balança de
precisão, munições, materiais para embalar e consumir drogas e quatro veículos; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que
seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.574/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 45º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, no dia 1º/4/2014, em João Pinheiro, que
culminou com a prisão de um homem e com a apreensão de grande quantidade de
droga;  e seja encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.575/2014,  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, no dia 2/4/2014, em Belo Horizonte, que
culminou com a prisão de três homens e com a apreensão de drogas, facas, uma
balança de precisão e  material  para  dolagem;  e seja encaminhado ao Comando-
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Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares
recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.576/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam
da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, no dia 2/4/2014, em Belo Horizonte,
que culminou com a prisão de quatro homens e com a apreensão de um adolescente
e de armas e drogas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.577/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão e na
2ª Cia. de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, no dia
1º/4/2014, em Contagem, que culminou com a prisão de quatro homens e com a
apreensão  de  aparelhos  celulares,  munições,  carregadores,  armas  e  quantia  em
dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.578/2014,  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,  no  dia  4/4/2014,  em  Contagem,  que
culminou  com  a  prisão  de  três  homens  e  com  a  apreensão  de  drogas,  armas,
uniformes e distintivos da Polícia Civil;  e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.579/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, no dia 31/3/2014, em Viçosa, que culminou
com a prisão de dois homens e com a apreensão de um adolescente e de armas, um
rádio  comunicador  que  estava  na  frequência  da  Polícia  Militar,  celulares  e  uma
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.
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Nº 7.580/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 20ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  no  dia  2/4/2014,  em
Monte  Santo  de  Minas,  que  culminou  com  a  prisão  de  três  homens  e  com  a
apreensão de armas, munições, chaves mixa, réplicas de armas de fogo e joias; 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  7.581/2014,  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  em que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso à Samarco Mineradora pela inauguração da quarta unidade
de pelotização. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  7.582/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  à  Associação  Brasileira  dos  Criadores  de  Zebu,  pela
realização da 80ª Exposição Internacional de Gado Zebu - ExpoZebu - , que ocorrerá
de 3 a 10/5/2014, em Uberaba. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 7.583/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  pela  prisão  de  um  homem  e
apreensão de drogas, dinheiro, celulares e  notebook, em 3/4/2014, na BR-381, em
Antônio Dias.

Nº 7.584/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  pela  prisão  de  cinco  homens  e
apreensão de comprimidos de drogas sintéticas, porções de haxixe e lança-perfume,
em 1º/4/2014, na Serra do Cipó, em Santana do Riacho.

Nº 7.585/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 13ª CIA PM
TM/13º BPM, pela prisão de um jovem e dois adolescentes por envolvimento com
tráfico de drogas, em 2/4/2014, em Belo Horizonte.

Nº 7.586/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais pela prisão de um homem
que transportava 30kg de cocaína, em 4/4/2014, em Pouso Alegre.

Nº 7.587/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares da 7º Companhia Independente de Polícia
Militar por atuação em ocorrência do dia 6/4/2014, em Igarapé, que resultou na prisão
de dois homens, na apreensão de armas e na recuperação de um veículo roubado; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.588/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  do  33º  Batalhão  de  Polícia  Militar  por
atuação em ocorrência do dia 7/4/2014, em Betim, que resultou na prisão de três
indivíduos  e  na  apreensão  de  uma  submetralhadora  de  fabricação  artesanal,
bloqueadores de sinal de GPS, drogas, uma balança de precisão, chaves de veículos
e dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 7.589/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  1º/4/2014,  na  zona  rural  de
Franciscópolis,  que resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de dois
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.590/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 9ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/4/2014, em Entre-
Rios de Minas,  que resultou na apreensão de arma e drogas e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.591/2014,  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 na ocorrência, em 6/4/2014, em Conselheiro Pena, que
resultou na apreensão de drogas e quantia em dinheiro e na prisão de um homem; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.
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Nº 7.592/2014,  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  6/4/2014,  em  Belo  Horizonte,  que
resultou na apreensão de drogas, armas e munição e na prisão de um homem; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão  de  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado.  (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.593/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Procuradoria-Geral de Justiça e à Procuradoria da República em Minas Gerais pedido
de providências para que determinem a abertura de investigação das atividades da
empresa Herbalife, em virtude de notícias de possíveis irregularidades em sua gestão
financeira. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Da deputada Liza Prado em que solicita seja formulada manifestação de aplauso ao
deputado Arlen Santiago pelo recebimento do título de Cidadão Honorário de Belo
Horizonte.

Do deputado Hélio Gomes em que solicita sejam anexados ao Projeto de Lei nº
5.035/2014 os documentos que encaminha. (- Anexem-se ao referido projeto de lei.)

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Hely Tarqüínio.

Questões de Ordem
O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado. Quero registrar nos anais desta Casa

que  ontem  tivemos  uma solenidade  no Palácio  sob o  comando do ex-presidente
desta  Casa,  atual  governador  Alberto  Pinto  Coelho,  que  deu  posse  aos  novos
secretários de Estado. Gostaria de felicitar o Dr. José Geraldo Prado, que, através de
seu trabalho, sua história e sua trajetória, pode representar este Parlamento. O Dr.
José Geraldo é para nós exemplo de todos aqueles que se dedicam ao Parlamento
mineiro. E tenho certeza de que a escolha do seu nome para compor o secretariado,
assumindo uma pasta difícil e trabalhosa, se deu pelo tanto que fez neste Parlamento
e o dignificou, e que saberá muito, pela sua altivez, inteligência e dedicação, cuidar
das propostas da saúde do Estado de Minas Gerais.  Quero parabenizar  todos os
novos secretários e ao nosso governador,  e faço na pessoa do Dr.  José Geraldo
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Prado  as  homenagens  desta  Casa,  extensiva  a  todos  os  servidores  deste
Parlamento, de toda esta Casa Legislativa. Aproveito também para manifestar a V.
Exa. que já apresentei requerimento de inversão de pauta e peço o apoio de todos os
meus colegas para que possamos votar as matérias pertinentes à nossa Defensoria
Pública  em  primeiro  lugar,  tendo  em  vista  que  a  pauta  é  muito  extensa.  O
requerimento está aqui, e peço o apoio de todos no pedido de inversão de pauta.
Parabenizo todos os nossos valorosos defensores na pessoa da nossa querida e
estimada defensora Andréa.

O deputado Cabo Júlio - Quero pedir a V. Exa. para suspender a reunião, porque os
líderes estão reunidos.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  verifica,  de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,
em turno único, dos Projetos de Resolução nºs 4.923 a 4.927/2014, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

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

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as
extraordinárias  de  amanhã,  dia  9,  às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.
ATA DA 12ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/4/2014
Presidência da Deputada Liza Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição
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da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Entrega de Placa -
Palavras do Pastor José Marcos Nunes de Oliveira - Apresentação Musical - Palavras
do Pastor Hiram Rafael Silveira Kalbermatter - Palavras do Pastor Luis Gustavo de
Sá  -  Apresentação  Musical  -  Palavras  da  Presidente  -  Apresentação  Musical  -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Duarte Bechir - João Leite - Liza Prado.

Abertura
A presidente (deputada Liza Prado) - Às 20h10min, declaro aberta a reunião. Sob a

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

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 Igreja Adventista pelos 150
anos de sua fundação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os  Revmos. Srs.  pastores José

Marcos  Nunes  de  Oliveira,  presidente  da  Associação  Mineira  Central  da  Igreja
Adventista do Sétimo Dia; Luis Gustavo de Sá, presidente da Associação Mineira Sul
-  Região  Juiz  de  Fora;  Hiram  Rafael  Silveira  Kalbermatter,  presidente  da  Missão
Mineira  Norte  -  Região  Montes  Claros;  Eliezer  Wesley  de  Magalhães,  diretor
financeiro da Associação Mineira Central; Claudiney Cândido dos Santos, secretário
administrativo da Associação Mineira Central; Antonio Carlos Chaves Barreto, diretor
de educação e líder de Liberdade Religiosa da Associação Mineira Central; e Fábio
Meireles,  diretor  de  jovens  e  desbravadores  da  Associação  Mineira  Central;  e  a
Exma. Sra. Zaide Pimentel, representando os membros leigos da igreja.

Registro de Presença
O  locutor - Gostaria  de registrar  a presença dos Exmos. Srs. vereador Evandro
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Augusto Zeferino, da Câmara Municipal de Raposos; Marcos Siqueira, ex-vereador
adventista de Betim, diretor de oficinas culturais da Prefeitura de Betim e autor de
vários  projetos  para  os  adventistas;  e  Edeson,  presidente  do  Instituto  Mineiro
Adventista  de  Promoção  Humana  -  Imaph.  Agradecemos  a  presença  de diversos
pastores  distritais,  que  nos  honram  com  sua  presença.  Gostaríamos  também  de
estender  os  nossos  agradecimentos  à  pessoa  da  Sra.  Selma  Cândida,  líder
comunitária, presidente da Arca-Bonfim, delegada do CRTT, conselheira do Comurb,
que ajuda nos trabalhos da ASA Timbiras.

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

pelo Coral Jovem de Belo Horizonte, sob a regência do pastor Clayton Ferreira.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, a deputada Liza Prado, representando o presidente da

Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  pastor  José
Marcos Nunes de Oliveira, presidente da Associação Mineira Central - região de Belo
Horizonte e Triângulo Mineiro -, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser
entregue contém os seguintes dizeres: “A fé, aliada à prática de boas obras, torna-se
essencial na construção de um mundo mais harmonioso e pleno de respeito e justiça
social. Por acreditar nessa verdade, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada em
1863, não se exime da sua missão de proclamar os princípios cristãos por meio de
diversos ministérios, que atuam em diferentes áreas da sociedade. Com mais de um
século de existência, a instituição vem contribuindo, ao longo de todo esse tempo,
para  a  promoção  da  dignidade  humana  e  para  o  alento  da  esperança  por  dias
melhores e mais felizes. Ao reconhecer a importância da Igreja Adventista do Sétimo
Dia para o nosso estado, para o País e para o mundo, a Assembleia Legislativa de
Minas Gerais presta a ela honrosa homenagem pelos 150 anos de sua fundação”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Pastor José Marcos Nunes de Oliveira

Exma.  Deputada  Liza  Prado,  que  preside  esta  solenidade;  demais  convidados;
irmãos em Cristo;  componentes  da  Mesa;  nosso cordial  boa  noite.  Faço menção
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especial à deputada Liza Prado, autora desta proposta e desta honrosa homenagem
à Igreja Adventista do Sétimo Dia no Estado de Minas Gerais. Felicito-a porque vejo
neste  ato  um  reconhecimento  por  parte  desta  Casa  à  contribuição  que  a  Igreja
Adventista tem dado não somente à sociedade do Estado de Minas Gerais,  mas,
como foi  transcrito  na  placa  ora  entregue,  ao  redor  do  mundo.  Há um texto  nas
sagradas escrituras, Salmo 48, versículo 1, no qual lemos: “Grande é o Senhor, e mui
digno de ser louvado”.

Abro  um  parêntese  para  dar  uma  breve  explicação  para  aqueles  que  não
acompanham o dia a dia e as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apenas
para mencionar o porquê deste nome. A palavra adventista vem da palavra em latim
adventus,  que significa “vinda”, “estar por vir”, “estar por chegar”. Nós, adventistas,
acreditamos no segundo advento de Jesus. Acreditamos que ele voltará em poder e
grande  glória.  Isso  está  bem  expresso  no nome de nossa igreja.  Do sétimo dia:
porque nós guardamos o sábado como um dia santificado e separado por Deus para
que o homem reservasse para adoração ao Criador. No nome Adventista do Sétimo
Dia estão diretamente estampadas todas as nossas crenças, nossos alvos e nossos
objetivos maiores. Como disse um dos grandes teólogos da igreja: “Não é o sábado
que guardamos, é o sábado que nos guarda”.

Ao olhar para o histórico do movimento adventista como foi registrado para este
momento, vejo que, no ano de 1863, começamos com tão poucos membros e hoje,
com 150 anos de organização, somos mais de 18 milhões de adventistas ao redor do
mundo. Temos a alegria de possuir 142 mil templos espalhados ao redor do globo
terrestre.  Contamos  com  uma rede  educacional  -  ora  representada  nesta  sessão
pelos nossos alunos presentes e que estão a minha direita - com mais de 1.750.000
alunos matriculados desde as fases iniciais da educação até à universidade. Também
temos a alegria de possuir 172 hospitais, 272 clínicas, 20 fábricas de alimentos, 60
casas  editoras.  Quando  olho  para  esses  números  ao  longo  desses  150  anos,
concordo com o salmista e digo: “Grande é o Senhor, e mui digno de ser louvado”.
Somente  no  Estado  de  Minas  Gerais  contamos  atualmente  com  quatro  sedes
administrativas: em Montes Claros, em Governador Valadares, em Belo Horizonte e
em  Juiz  de  Fora.  Essas  sedes  cujos  representantes  estão  aqui  posteriormente
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também poderão atestar o que a igreja tem realizado em todo o Estado de Minas
Gerais. Em nossa região, que compõe a Grande Belo Horizonte, a região Central e o
Triângulo Mineiro, contamos com mais de 40 mil membros matriculados na Escola
Sabatina, todos os sábados.

Temos três unidades educacionais, e a nossa grande alegria é saber que a igreja
conta,  em  nossa  gestão,  com aproximadamente  400  igrejas  em  nossas  diversas
localidades  dentro  do  Estado.  Somos  responsáveis  e  conscientes  da  nossa
responsabilidade  social  e  espiritual  diante  da  sociedade  mineira.  Para  tanto,
desenvolvemos diversas frentes de ações que contribuem diretamente para que a
nossa  sociedade  seja  mais  equilibrada  e  justa.  Nossos  líderes  coordenam  um
batalhão de mais de 1.272 desbravadores e aventureiros. Anualmente saímos para as
ruas para dizer um basta ao abuso cometido contra crianças, mulheres e idosos, em
um projeto nacionalmente conhecido como Quebrando o Silêncio. Nossos jovens são
comprometidos com doação de sangue, por meio de projetos que são desenvolvidos
ao longo do ano, com o tema “Vida por vidas”. Atualmente a Adra tem parceria com a
Defesa Civil do Estado de Minas Gerais e sempre está pronta, quando convocada,
com um exército numeroso de voluntários para ajudar em calamidades, mantendo
também casas e abrigos. E isso tudo sem nos esquecermos da nossa maior missão,
que é levar homens e mulheres a uma vida voltada aos princípios cristãos. Ou seja,
pessoas que são resgatadas dos vícios, das drogas, da promiscuidade são colocadas
aos pés do Salvador e se tornam homens e mulheres dignos para uma sociedade
mais harmônica.

Ao  recebermos  esta  honrosa  homenagem  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas
Gerais, entendemos que, por trás desse gesto que o Poder Legislativo do Estado de
Minas Gerais nos está oferecendo, vejo o reconhecimento, especialmente por parte
da deputada Liza Prado, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem,
dos trabalhos relevantes que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem contribuído com o
Estado de Minas Gerais. Como representante legal da igreja para essa região Central
de  Minas e representando também o nosso colega pastor  Kleber  Reis,  da região
Leste, com sede em Governador Valadares, que, por motivo de agenda, não pôde
estar nesta solenidade, quero externar o mais profundo agradecimento na pessoa da
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deputada Liza Prado, seus assessores e todos aqueles que colaboraram para que a
Igreja Adventista hoje recebesse essa significativa homenagem. Através de minha
voz, Sra. Exma. Deputada, ecoa a gratidão dos mais de 100 mil adventistas que a
cada semana frequentam os nossos templos no território de Minas Gerais. Que Deus
a abençoe; que Deus abençoe esta Casa e possa estar presente.

Não poderia deixar de encerrar a minha fala sem, primeiro, agradecer aos nossos
amados irmãos,  a esse grande exército,  que,  com galhardia,  com prontidão,  com
muita coragem e amor, tem levantado a bandeira do Príncipe Emanuel no Estado de
Minas Gerais. Que Deus abençoe a todos!

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a apreciar a apresentação do Coral Infantil do

Colégio Adventista de Belo Horizonte, que, sob a regência do maestro pastor Clayton
Ferreira, apresentará a canção Herois, de Felipe Tonasso.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Pastor Hiram Rafael Silveira Kalbermatter

Queremos, em primeiro lugar, realmente agradecer a Deus pela oportunidade deste
momento especial no Estado de Minas Gerais, pelo reconhecimento que esta Casa
faz  à  Igreja  Adventista.  Queremos  também  agradecer  e  saudar,  de  forma  muito
especial, a deputada Liza Prado pelo foco, pela visão e pelos esforços para que esta
Casa e  este  estado pudessem reconhecer  os  150 anos da Igreja Adventista.  Em
nome  da  igreja,  muito  obrigado,  Exma.  Deputada.  Quero  também  saudar  as
autoridades civis, as autoridades eclesiásticas, os líderes e os membros da igreja que
se fazem presentes para este momento e esta homenagem. Como pastor geral da
igreja no Norte de Minas Gerais, represento e falo pela região administrativa da igreja
das regiões Norte e Noroeste do Estado de Minas Gerais. Denominamos essa região
Missão  Mineira  Norte  da  Igreja  Adventista  do  Sétimo  Dia,  compreendendo  128
cidades.  Pela  graça de Deus,  já  temos presença adventista  em mais  90  cidades
representadas ali. Somos, no Norte e Noroeste de Minas, um total de 169 igrejas e
grupos organizados. Compomos um total de 12.100 membros nessa região de Minas
Gerais. Também quero louvar a Deus pelas mais de 23 cidades em que temos canal
aberto da TV Novo Tempo, que espalha a mensagem do Senhor. Temos um total de



512
____________________________________________________________________________

54 clubes de desbravadores; e temos uma unidade escolar e um colégio sendo agora
finalizado para começar sua construção.

Como testemunho pessoal, o pastor José Marcos já fez uso da palavra para dizer
sobre o crescimento da igreja como um todo no mundo. Quero dar um testemunho
pessoal  dessa  igreja.  Sou  fruto  da  Igreja  Adventista.  Minha  família  conheceu  a
mensagem dessa igreja e da Palavra de Deus, fruto de sua literatura há mais de 100
anos. Ainda posso afirmar: em casa, tenho dois filhos que são exatamente a sexta
geração  de  adventistas  e  justamente  defendem  essa  mensagem.  Também  fui
desbravador  durante  toda  a  minha  infância.  Todo  o  meu estudo,  desde o  ensino
fundamental aos cursos de 3o grau e maestria, foi realizado na educação adventista,
que formou toda a minha base.

Em razão do tempo que nos foi concedido, quero terminar com um texto do livro
Eventos finais, que justamente simboliza nossa importância e o foco e a missão que a
igreja adventista tem nessa região. Lembro a página 45 do livro  Eventos finais, da
historiadora e escritora Ellen White, muito conhecida de todos nós. Ela diz: (- Lê:) “Em
sentido especial, foram os adventistas do Sétimo Dia postos no mundo como atalaias
e portadores de luz. A eles foi  confiada a última mensagem de advertência a um
mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da Palavra de Deus. Confiou-se-
lhes uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda e
terceira mensagens angélicas...”  -  Grifo  meu,  em Apocalipse  14,  versos 6  a 12  -
“...Nenhuma  obra  há  de  tão  grande  importância.  Não  devem  eles  permitir  que
nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção.”

Termino louvando a Deus pela condução de sua igreja até aqui. Contudo, nosso
maior  sonho é estar o quanto antes com Jesus, fruto do término da pregação do
evangelho e do seu retorno a essa terra. Ora vem, Senhor Jesus!

Palavras do Pastor Luis Gustavo de Sá
Cumprimento  todos  os  componentes  da  Mesa,  de  forma  especial  a  deputada

estadual Liza Prado. Muito obrigado pela oportunidade que a senhora nos concedeu
de estar aqui. Cumprimento todos os presentes. Boa noite. Quero louvar o nome de
Deus pelo que acontece neste momento e nesta noite.

Agradeço  à  deputada  Liza  Prado  porque  sei  que  ela  trabalha  nesta  Casa
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defendendo os direitos daqueles que possuem deficiências. Como pai de um filho
com  paralisia  cerebral,  quero  agradecer  seu  trabalho  e  dizer  que  ele  é  muito
importante para nós. Continue trabalhando nesse sentido.

Quero dizer que, como representante da Associação Mineira Sul, que é o escritório,
o  órgão  que  administra  a  igreja  no  Sul  de  Minas  e  na  Zona  da  Mata  mineira,
represento mais de 20 mil membros. Somos 272 igrejas de grupos no Sul de Minas e
na Zona da Mata. Temos ali, hoje, três escolas adventistas com mais de 800 alunos,
que participam conosco todos os dias. Falo, também, em nome daqueles amigos da
Igreja Adventista nessa região, que frequentam as nossas igrejas. Quero dizer que é
uma honra e uma alegria, dada por Deus a mim, falar em nome dessas pessoas.
Creio que todos eles utilizariam este lugar para agradecer à senhora e louvar o nome
de Deus.

A Igreja Adventista desempenha um papel importantíssimo na sociedade porque é
uma igreja chamada por Deus, liderada por Deus e que se preocupa com a vida
espiritual. E não somente a vida espiritual - em primeiro lugar, sim -, mas se preocupa
também com a vida social de cada pessoa neste estado. Oramos por este estado,
nos  preocupamos  com ele.  Cada membro  da nossa igreja  trabalha  por  ele,  pelo
nosso país também, e por isso acredito ser propícia esta homenagem nesta noite.

Agradeço, mais uma vez. Que Deus abençoe a senhora, que abençoe esta Casa e
que ele se faça presente aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite.

Apresentação Musical
O locutor - Neste momento convidamos os presentes a assistir a uma apresentação

musical do Coral Jovem de Belo Horizonte, que, sob a regência do maestro pastor
Clayton  Ferreira,  apresentará  as  músicas  Invocamos  o  seu  nome,  de  autor
desconhecido,  A grande esperança,  de Marcelo  Meireles,  e  Canção da águia,  de
Russ Taff.

- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Agradecemos aos corais a belíssima apresentação. Com certeza, todo

esse  louvor  estará  invadindo  os  lares  de  mais  de  300  municípios,  já  que  esta
solenidade está sendo transmitida ao vivo neste momento.

Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  a  deputada  Liza  Prado,  autora  do
requerimento que deu origem a esta homenagem.
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Palavras da Presidente
Mais uma vez, desejo uma boa noite a todos e a todas, às pessoas que estão em

nossa  Casa,  às  autoridades  que  compõem  a  Mesa.  Para  encerrar,  haverá  a
apresentação  dos  desbravadores.  Mas,  antes,  gostaria  de  pronunciar  algumas
palavras para que fique registrado nos anais desta Casa o nosso agradecimento a
todos vocês.

Para que todos conheçam os membros que estão presentes à Mesa, cumprimento
o pastor José Marcos Nunes de Oliveira, presidente da Associação Mineira Central da
Igreja Adventista do Sétimo Dia; pastor Luiz Gustavo de Sá, presidente da Missão
Mineira  Sul  -  região  de  Juiz  de  Fora;  pastor  Hiram  Rafael  Silveira  Kalbermatter,
presidente da Missão Mineira Norte - região de Montes Claros; pastor Eliézer Wesley
de Magalhães,  diretor  financeiro  da  Associação Mineira  Central;  pastor  Claudiney
Cândido dos Santos, secretário administrativo da Associação Mineira Central; pastor
Antônio Carlos Chaves Barreto, diretor de educação e líder de Liberdade Religiosa da
Associação Mineira Central; pastor Fábio Meireles, diretor de jovens e desbravadores
da Associação Mineira Central; Zaide Pimentel, representando os membros leigos da
igreja, na pessoa de quem cumprimento todas as mulheres aqui presentes; meus
queridos amigos professores, diretores das escolas, organizadores.

O deputado Dinis Pinheiro,  presidente desta Casa, deixou uma mensagem para
vocês.  Farei  a  sua  leitura  e,  após,  para  encerrar,  teremos  a  apresentação  dos
desbravadores. Antes, gostaria de dizer que fiquei muito feliz em conhecer de perto,
desde 2011, o trabalho da igreja. O reconhecimento desta Casa pelos 150 anos é
uma forma de o povo mineiro agradecer o trabalho que vocês realizam, sendo nas
escolas, com coral, nos hospitais, em diversas organizações, ou mesmo trabalhando
pela saúde, não só dos membros da igreja, mas de toda a população. Vocês pensam
em cuidar do espírito,  do corpo e da mente, para isso é necessário ter  uma vida
saudável,  ensinando  e  propagando  valores  e  exemplos  que  nos  orgulham.  Essa
moçada que está aqui hoje está no caminho do bem, no caminho correto. Hoje, temos
os desbravadores que estão no Brasil, em Minas Gerais e em todos os locais. São
adolescentes que estão no caminho do bem. São artistas se apresentando, cantando,
dançando, aprendendo um instrumento, e vocês estão realizando esse trabalho de
inclusão.
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Não só o presidente deputado Dinis Pinheiro mas toda a Mesa e também todos os
meus colegas, a bancada feminina e todos os outros parlamentares manifestaram-se
favoravelmente  ao  meu  requerimento.  Foi  unânime.  É  o  reconhecimento  da
Assembleia Legislativa ao trabalho que vocês desenvolvem.

Cada pastor que está aqui  hoje e lota o Plenário e as galerias nos orgulha por
cuidar  do  nosso  povo,  de  valores  tão  escassos  em  nossa  sociedade  hoje.  E
percebemos que o fazem com amor. Nesses 150 anos, esta Casa não poderia deixar
de  reconhecer,  pastor  Marcos,  esse  trabalho.  Que  Deus  os  ilumine,  pois  os
adventistas já sofreram tantos preconceitos e tantas dificuldades.

Nesta Casa,  foi  apresentado em 2011 um projeto de lei  que não era de minha
autoria.  Mas,  assim  que  fui  eleita  deputada,  uma  aluna  disse-me:  “Deputada,  a
senhora podia salvar um projeto que está perdido na Assembleia, pois o deputado
não foi  reeleito.  A senhora poderia pegar  essa bandeira, porque nós,  adventistas,
sofremos muita discriminação, seja na prova do Enem, seja nas escolas estaduais,
por causa da guarda sabática”.  Ela me explicou que, para proferir  a sua fé, tinha
como princípio guardar o sábado e que sofria muito preconceito, porque há grande
intolerância  religiosa.  Hoje  a  Constituição  garante  esse  direito,  bem  como  a
Declaração de Direitos Humanos, mas há barreiras que temos de enfrentar no País.
Às  vezes  essa  discriminação  é  sutil;  outras,  não.  Essa  moça  me  pediu  para
apresentar esse projeto, o que fizemos desde 2011. Ele foi aprovado, mas houve um
veto, por discordância política na forma. Voltamos a negociar, discutimos, e o projeto
foi reapresentado nesta Casa, está pronto para a ordem do dia. Dessa vez acertamos
as  propostas  solicitadas  pelo  governo.  Tenho  certeza,  juntamente  ao  deputado
Alencar, parceiro desse projeto, de que vamos conseguir aprovar uma norma, que
nem  deveria  existir  porque  a  Constituição  garante  esse  direito.  No  Brasil,  vários
estados permitem que o estudante não realize prova depois das 18 horas da sexta-
feira. Ele teria uma data alternativa.

Percebemos que temos apoio no Estado, e o projeto será vitorioso. Desde 2011, ele
está pronto para a ordem do dia. Há deputados nesta Casa que têm colaborado muito
nesse projeto. Com o apoio de todos, ele será aprovado. Acredito nisso.

Aquela moça ainda me disse que ficou confinada, porque tinha de esperar o horário
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para fazer  a prova -  às  vezes,  até com mandado de segurança -,  e  que depois,
quando os outros alunos entraram, eles a xingaram, hostilizaram-na, jogaram papel
nela.  Ela teve de ficar sem comer, sem tomar água,  sem conversar.  A situação é
muito difícil para quem tem uma fé. Essa é mais uma bandeira pela qual a igreja tem
lutado.

Fiquei impressionada com a organização de vocês, a qual me dá orgulho. Além
disso,  são  eficientes,  fazem  um  trabalho  social  em  todo  o  Estado,  têm  diversas
atividades e trabalham com alegria e amor com as pessoas que mais precisam, as
pessoas mais carentes e necessitadas. Fico também orgulhosa de ver os pastores
aqui.  Então,  em  nome  desta  Casa,  que  vocês  continuem  a  fazer  o  bem.  Esta
homenagem é singela, mas de coração. Levantamos a bandeira de buscar justiça
social,  e  vocês fazem isso muito bem, no dia a dia,  com muito amor.  Que Deus
abençoe a todos.

Vou  apresentar  as  palavras  do  presidente  desta  Casa,  antes  de  encerrar  esta
reunião. (- Lê:)

“Tenho grande satisfação em comemorar, com os membros da Igreja Adventista do
Sétimo  Dia,  os  150  anos  da  congregação,  que  se  funda  no  amor  a  Deus  e  ao
próximo, na esperança e na fé. O surgimento da igreja se deu na década de 1840, no
contexto do millerismo, movimento que reuniu mais de 100 mil pessoas nos Estados
Unidos, na primeira metade do século XIX.

Baseando-se  nos  ensinamentos  de  William  Miller,  esses  homens  e  mulheres
acreditavam  que  Cristo  voltaria  à  terra  em  22/10/1844.  Quando  esse  evento  tão
ansiosamente aguardado não se realizou, muitos se desiludiram e perderam a fé;
outros, no entanto, dedicaram-se com ainda mais ardor ao estudo das Escrituras e
acabaram por fundar um novo credo.

Reunindo-se  em  conferências  voltadas  à  análise  da  Bíblia,  identificaram  várias
verdades que, acreditavam, haviam sido esquecidas desde os primeiros tempos do
cristianismo e que se tornaram a base de sua doutrina. Esses pontos permanecem
centrais até hoje. Entre eles, merecem destaque as crenças de que a segunda vinda
de Jesus é iminente e será literal e de que, até o fim dos tempos, os cristãos serão
tentados  pela  apostasia,  mas  serão  conduzidos  de  volta  à  verdade  por  pequeno
grupo de crentes.
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Imbuídos da missão de propagar esses ensinamentos, os pioneiros começaram a
formar grupos missionários em várias partes do país. Guiados pelas profecias de uma
jovem  de  nome  Ellen  White,  que  foi  inclusive  citada  nas  palavras  do  pastor,
imprimiram  panfletos,  livros  e  revistas  destinados  a  difundir  a  Palavra  Divina,
angariando,  com  isso,  novos  adeptos.  Os  primeiros  adventistas  enfrentaram
discriminação e preconceitos de toda sorte. Boa parte deles era muito jovem, alguns
ainda adolescentes,  e,  embora as mulheres não pudessem ser ordenadas para o
ministério, muitas tinham posição de destaque e liderança em suas congregações.

Ademais,  grande  parte  dos  crentes  da  década  de  1850  eram  abolicionistas
fervorosos. Em um período em que os negros, mesmo quando libertos ou livres, e os
imigrantes, como os chineses, não eram considerados cidadãs plenos, os adventistas
os  acolheram,  não  apenas  como  membros  da  igreja,  mas  como  pastores  e
missionários. Em uma época em que a juventude não era valorizada e as mulheres,
negros  e  imigrantes  sofriam  com  a  marginalização,  os  pioneiros  naturalmente
enfrentaram  frequente  oposição  e  desdém.  Tais  adversidades,  no  entanto,
contribuíram  para  fortalecer  seu  espírito,  dotando-os  da  perseverança  necessária
para levar adiante sua fé.

Foi  só  em  1863  que  a  igreja  se  institucionalizou,  quando,  no  dia  20  de  maio,
delegados  de  todos  os  estados  em  que  havia  congregações  formaram  uma
conferência-geral  para criar  normas de organização para a  nova denominação.  O
nome escolhido para a igreja comporta as duas principais ideias que norteiam seus
membros: são 'adventistas' porque creem na iminência da volta de Jesus Cristo para
redimir a humanidade, e 'do sétimo dia' porque guardam os sábados, que consideram
o dia reservado pela Bíblia para a adoração do Senhor.

Na época da conferência-geral, a congregação contava com 125 igrejas locais, que
reuniam  3.500  membros.  Hoje,  os  adventistas  estão  presentes  em  mais  de  200
países e contam com 17,5 milhões de membros oficiais. Essas pessoas, oriundas de
culturas tão diferentes, estão ligadas por um forte elo espiritual e partilham da mesma
doutrina e dos mesmos valores morais.

Dando continuidade à tradição inaugurada por Ellen White, por meio do ministério
da produção e distribuição de literatura, os adventistas continuam produzindo livros,
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revistas e jornais para propagar a sua fé. Alinhados com as evoluções tecnológicas
recentes, empenham-se em disseminar sua doutrina também pela internet.

A Escola  Sabatina,  voltada  para  os  estudos  bíblicos,  está,  desde  os  primeiros
tempos, no centro das preocupações da denominação. Os adventistas dão grande
valor  ao conhecimento, à sabedoria e à erudição,  mantendo várias  instituições de
ensino e dando grande importância à educação da juventude.

Fazendo jus à postura multiculturalista presente desde a sua fundação, dedicam-se
a  conhecer  profundamente  a  cultura  dos  povos  junto  aos  quais  desempenham
atividade  missionária.  Mais  de  230 mil  pessoas  trabalham  em tempo integral  em
diversas plataformas de atuação, propagando a mensagem adventista pelo mundo
em 924 línguas e dialetos.

Na organização atual da igreja, o Brasil integra a Divisão Sul-americana, com sede
em  Brasília,  da  qual  fazem parte  outros  sete  países.  Minas  Gerais,  por  sua vez,
abriga  quatro  escritórios  administrativos  -  as  Associações  Mineira  Central,  Sul  e
Norte, além da Missão Mineira Leste. A Associação Mineira Central, com sede em
Belo  Horizonte,  conta  com  mais  de  25  mil  membros,  abrange  142 igrejas  e  170
congregações em fase de organização, estando presente em mais de 200 cidades.

Cumprimento, na pessoa de seu presidente, pastor José Marcos Nunes de Oliveira,
todos os fiéis, pastores e funcionários que trabalham, não só em Minas, mas em todo
o mundo, para propagar a fé adventista.

O livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6, menciona um 'anjo voando pelo
meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a
terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo'. Como esse anjo, os adventistas vêm,
há um século e meio, com humildade, amor e desprendimento, lutando pela difusão
de suas crenças, procurando criar, de acordo com as suas convicções, um mundo
melhor para pessoas de todas as origens e culturas. Merecem, portanto, os aplausos
do Legislativo mineiro pela passagem de seu aniversário.” Muito obrigada.

Para  terminar,  convido  a  Fanfarra  do  Clube  dos  Desbravadores  Betel,  da  12ª
Região, para fazer sua apresentação e encantar os corações de todos os presentes e
dos telespectadores da TV Assembleia.
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Apresentação Musical
O  locutor  -  A  fanfarra  do  Clube  de  Desbravadores,  sob  a  direção  de  Arley,

apresentará a história da redenção. O Clube de Desbravadores existe desde 1950.
São quase 2 milhões espalhados pelo mundo. O clube é composto por crianças e
adolescentes  de  10  a  15  anos,  que  desenvolvem  três  áreas:  física,  mental  e
espiritual. Com vocês, a fanfarra do Clube de Desbravadores.

- Procede-se à apresentação musical.
A presidente - Merece ser aplaudido de pé. É por esse projeto e tantos outros que

vocês receberam da Assembleia Legislativa de Minas Gerais esta homenagem. Que
todos possam ir  para casa em paz.  Vão com Deus. Muito obrigada e boa noite a
todos.

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 8, 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 8/4/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/3/2014
Às  10h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Capelinha  os  deputados

Vanderlei Miranda, Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Paulo Lamac, por
indicação  da  liderança  do  MSC),  Carlos  Mosconi  (substituindo  o  deputado  Célio
Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Carlos  Pimenta  (substituindo  o
deputado  Marques  Abreu,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Vanderlei
Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Carlos Mosconi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
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informa que a reunião se destina a debater o enfrentamento do uso de crack e outras
drogas no Município de Capelinha e região. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir a Sd. PM Carolina Aparecida Bispa, instrutora do
Proerd  de  Capelinha e região;  a  Sra.  Geralda  Maria  Vieira  Neves,  presidente do
Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas em Capelinha; e os Srs. José Antônio
Alves de Sousa, prefeito municipal de Capelinha; José Valdo Gomes, vice-presidente
da  Câmara  Municipal  de  Capelinha,  representando  o  presidente  dessa  câmara;
Cloves Eduardo Benevides, subsecretário de Políticas sobre Drogas; o Maj. PM Nilzo
Figueiredo, comandante da 23ª Companhia da Polícia Militar em Capelinha; e os Srs.
Rômulo Quintino da Silva, delegado regional da Polícia Civil em Capelinha; e Marcos
Eduardo Cruz Valverde, delegado de Entorpecentes da Polícia Civil em Capelinha,
que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao
deputado Tadeu Martins Leite, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas  considerações  iniciais.  Em  seguida,  passa  a  palavra  aos  deputados  Carlos
Mosconi e Carlos Pimenta. Logo após, concede 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 9.234/2014, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja encaminhado
ao Conselho Estadual de Assistência Social e à Subsecretaria de Estado de Políticas
Sobre Drogas pedido de providências para incluir na pauta da reunião do Conselho
Estadual  de  Assistência  Social  que  ocorrerá  no  mês  de  março  a  aprovação  de
resolução  para  programa,  registro,  projetos  e  certificação  das  comunidades
terapêuticas;

- nº 9.235/2014, do deputado Vanderlei Miranda, 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  9.238/2014,  dos  deputados  Vanderlei  Miranda,  Tadeu  Martins  Leite,  Carlos
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Mosconi e Carlos Pimenta, em que solicitam seja encaminhado ao governador do
Estado pedido de providências para que sejam assegurados no orçamento do Estado
recursos específicos para serem investidos no Programa Educacional de Resistência
às Drogas em diversos municípios mineiros;

-  nº  9.239/2014,  dos  deputados  Vanderlei  Miranda,  Tadeu  Martins  Leite,  Carlos
Mosconi  e  Carlos  Pimenta,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de
Defesa Social pedido de providências para agiliar a assunção da cadeia de Capelinha
pela Subsecretaria de Administração Prisional;

-  nº  9.241/2014,  dos  deputados  Vanderlei  Miranda,  Tadeu  Martins  Leite,  Carlos
Mosconi  e  Carlos  Pimenta,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de
Saúde pedido de providências para que sejam implantados um centro de atenção
psicossocial e um centro de atenção psicossocial álcool e drogas no Município de
Capelinha;

-  nº  9.243/2014,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  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 sejam implementadas medidas socioeducativas em meio
aberto a fim de atender a demanda existente no Município de Capelinha 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, 12 de março de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Wander

Borges.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 20/3/2014
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir e

Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Bosco, por indicação da liderança do
BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado
Wander  Borges.  O  presidente,  com  base  no  inciso  III  do  art.  120  do  Regimento
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Interno,  dispensa a leitura  da  ata,  considera-a  aprovada e solicita  aos deputados
presentes  que  a  subscrevam.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a
defender a constitucionalidade da Lei Complementar n° 100, de 2007, que institui a
Unidade  de  Gestão  Previdenciária  Integrada  -  Ugeprevi  -  do  Regime  Próprio  de
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais e do Regime Próprio
de Previdência dos Militares do Estado de Minas Gerais e o Conselho Estadual de
Previdência  -  Ceprev  -,  altera  a  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  e  dá  outras
providências,  cuja  validade  poderá  ser  julgada  em  breve  pelo  Supremo  Tribunal
Federal.  A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os
Srs.  Weslie  Daniel  da Cruz,  diretor  da Diretoria  Central  de Gestão de Direitos  do
Servidor, representando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, secretária de Estado
de  Planejamento  e  Gestão;  Felipe  Stabile  Moraes,  assessor  de  Assuntos
Institucionais, representando a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado
de Educação; Mário de Assis, presidente da Federação das Associações de Pais e
Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg; Dácio Fernando Juliani,
advogado da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais - APPMG; e a Sra.
Joana  Darc  Gontijo,  presidente  APPMG,  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.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Paulo Lamac.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/3/2014
Às  14h15min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Lafayette  de

Andrada,  Romel  Anízio,  João  Leite  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada
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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 15h55min, são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Zé
Maia, Ulysses Gomes, João Leite e Glaycon Franco (substituindo o deputado Romel
Anízio, por indicação da liderança do BAM). 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 dos Projetos de Resolução nºs 5.037 a
5.043/2014, em turno único, dos quais designou como relator o deputado Lafayette de
Andrada. São retirados da pauta por determinação do presidente os Projetos de Lei
nºs 69/2011, 2.955/2012 e 4.455/2013, por não cumprirem pressupostos regimentais,
e 4.302 e 4.828/2014 e o Projeto de Lei Complementar nº 57/2014, por haverem sido
apreciados em reunião anterior. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.475/2011, 3.031/2012 e 4.455/2013 na forma dos Substitutivos nºs 1, da Comissão
de  Constituição  e  Justiça;  e  3.123/2013  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça (relator:  deputado João Leite,  em virtude de redistribuição).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação  nominal,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  por
unanimidade, os Projetos de Resolução nºs 4.037 a 4.043/2014 (relator:  deputado
Lafayette  de  Andrada),  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2014
Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,
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André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro,  e  Sargento  Rodrigues
(substituindo  o  deputado  Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 102, III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. O presidente acusa o
recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os
deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 5.046, 5.057, 5.058 e
5.066/2014 (deputado Dalmo Ribeiro Silva); 5.044/2014 (deputado André Quintão);
5.054 e 5.056/2014 (deputado Duilio de Castro); 5.036, 5.049, e 5.055/2014 e Projeto
de  Lei  Complementar  nº  61/2014  (deputado  Sebastião  Costa);  5.045,  5.051  e
5.065/2014 (deputado Gustavo Perrella); e 5.047, 5.048, 5.050/2014 (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 Resolução nº 4.959/2014, o Projeto de Lei Complementar nº 59/2014 e os
Projetos de Lei nºs 4.995 e 5.006/2014 sejam apreciados em primeiro lugar desta
fase. Os pareceres sobre o Projeto de Resolução nº 4.959/2014 e o Projeto de Lei
Complementar  nº  59/2014,  ambos no 1º  turno,  deixam de ser ser  apreciados em
virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado
Sebastião Costa. O Projeto de Lei Complementar nº 52/2013 e o Projeto de Lei nº
3.800/2013 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado Dalmo
Ribeiro  Silva,  aprovado  pela  comissão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o
parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do
Projeto  de  Lei  nº  4.995/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado
Sebastião  Costa).  É  convertido  em  diligência  ao  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem -  DER-MG o Projeto de Lei  nº  5.006/2014 (relator:  deputado Sebastião
Costa). Registra-se a saída do deputado Sebastião Costa. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.680/2011  (relator:  deputado  André  Quintão).
Registra-se a presença do deputado Gustavo Valadares, que substitui  o deputado
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Luiz  Henrique,  por  indicação  da  liderança  do  BTR.  Após  discussão  e  votação  é
aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no
1º turno, do Projeto de Lei nº  3.665/2012 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro Silva).
Registra-se a saída do deputado Sargento Rodrigues. 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 4.860/2014 na
forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Duilio  de  Castro,  em  virtude  de
redistribuição); e 4.981/2014 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Duilio de Castro).
São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao
autor e ao prefeito municipal de Cajuri o Projeto de Lei nº 4.989/2014; à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 4.999/2014 (relator: deputado
André Quintão); e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto
de  Lei  nº  4.993/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de
redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos
Projetos de Lei nºs 2.454/2011, 4.990 e 5.005/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro
Silva, sendo o primeiro em virtude de redistribuição); 3.821 e 4.494/2013, 5.001 com
a Emenda nº 1, 5.003, 5.004 e 5.009/2014 (relator: deputado Gustavo Valadares, em
virtude  de  redistribuição);  4.610/2013;  4.998  e  5.008/2014  com  a  Emenda  nº  1
(relator:  deputado  André  Quintão,  sendo  o  primeiro  em  virtude  de  redistribuição).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são  aprovados  os  requerimentos  dos  deputados  que  solicitam  pedidos  de
informações,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único  do  Regimento  Interno,  aos
respectivos  autores  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.984,  4.986,  4.971,  4.991,  5.002  e
5.007/2014 e à Secretaria de Estado de Educação dos Projetos de Lei nºs 4.987 e
4.992/2014 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
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente -  André Quintão -  Rômulo Viegas -  Tiago Ulisses -

Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.132/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe acrescenta parágrafos
ao art. 12 da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios
de gestão e execução para transferência gratuita de bens, valores ou benefícios por
órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos
programas sociais que especifica.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/6/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame regulamenta a celebração de convênios por parte do

Estado,  especificamente  daqueles  em  que  se  exige  por  parte  do  beneficiário  de
transferências  de  recursos  públicos  estaduais  o  emprego  de  contrapartida  na
execução do plano de trabalho.

Em sua justificação, o autor da proposição destaca que o Poder Executivo estadual,
ao  celebrar  convênios  com  outras  entidades,  comumente  realiza  transferências
voluntárias  de  recursos  públicos  para  a  entidade  parceira,  transferências  essas
vinculadas ao cumprimento de um plano de trabalho previamente pactuado entre os
partícipes.

Relata ainda que é comum nesses convênios a inserção de cláusulas fixando a
obrigatoriedade de aportes financeiros (as chamadas contrapartidas) pelas entidades
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parceiras  do Estado,  a fim de se alcançar  o objeto descrito  no plano de trabalho
mediante esforços comuns de ambos os partícipes.

Relata,  por  fim, que existem municípios  partícipes de convênios dessa natureza
que,  por  razões  alheias  à  sua  vontade,  no  curso  da  sua  execução,  se  veem
impossibilitados de executar o objeto previsto e, ainda assim, estão sendo compelidos
a recolher, à conta do Estado, valores pactuados como contrapartida, sem que sequer
tenham sido iniciadas as atividades previstas para a consecução do objetivo descrito
no  plano  de  trabalho,  não  sendo  ainda  exigíveis  os  valores  estipulados  como
contrapartida.

Diante desses fatos, a intenção da proposição é tornar mais claro o entendimento
da  legislação  vigente  que  trata  do  tema  e,  consequentemente,  coibir  eventuais
abusos,  no  Estado,  por  parte  dos  signatários  de  convênios  administrativos  em
situações de inviabilidade superveniente da sua execução.

Nesse contexto, a proposição estabelece em seu art.  1º que, nos casos de não
execução do plano de trabalho objeto do convênio decorrente de fato superveniente e
alheio à vontade do beneficiário, este não poderá ser cobrado pela contrapartida não
utilizada e ainda não exigível.

Por  sua vez,  o  §  1º  do  citado dispositivo  traz exceção à vedação da cobrança
especificamente quanto às parcelas da contrapartida que, à época da inexecução do
objeto, já eram exigíveis e não foram empregadas pelo beneficiário em decorrência
de conduta dolosa ou culposa.

Apresentada  uma  breve  síntese  da  proposição,  passa-se  a  analisar  a  sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente.

Inicialmente, sobre o aspecto da competência legislativa, é necessário registrar que,
nos termos do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, compete privativamente
à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pública, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, estados, Distrito Federal e municípios.

No exercício da  referida competência privativa,  a União editou a Lei  Federal  nº
8.666, de 1993, a qual regulamenta o art.  37, inciso XXI,  da Constituição Federal
instituindo normas para licitações e contratos da administração pública.
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Em seu artigo 116, a citada lei federal estabeleceu que “aplicam-se as disposições
desta  lei,  no  que  couber,  aos  convênios,  acordos,  ajustes  e  outros  instrumentos
congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração”.

Por outro lado, por força do disposto no art. 25, § 1º, da Constituição Federal e do
princípio  da  autonomia  dos  entes  federados  (art.  18  da  Constituição  Federal),  o
Estado possui  competência  para  legislar  sobre  convênios,  observando sempre  as
normas gerais estabelecidas pela União, especialmente as dispostas na Lei Federal
nº 8.666, de 1993.

Portanto,  sobre  o  aspecto  da  competência  legislativa,  não  há  óbice  para  o
prosseguimento da proposição.

Quanto à iniciativa, constata-se que a temática tratada no projeto não se encontra
inserida  em  rol  que  confira  privatividade  a  determinado  órgão  ou  agente  para
deflagrar o processo legislativo, donde a sua viabilidade jurídica também neste ponto.

Ultrapassados  os  aspectos  formais,  passa-se  a  analisar  se  o  conteúdo  da
proposição conflita com alguma norma geral estabelecida pela Lei Federal nº 8.666,
de 1993, ou ofende algum dispositivo constitucional.

Com efeito, conforme anteriormente citado, analisando a legislação federal sobre o
tema, o art. 116 da citada lei federal dispõe que se aplicam aos convênios, no que
couber, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

A expressão “no que couber” contida no referido dispositivo deve ser interpretada
no sentido de que todas as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 1993, são, em
princípio,  aplicáveis  aos  convênios,  exceto  se,  no  caso  concreto,  alguma  norma
específica não for compatível com a natureza não lucrativa do ajuste, situação na
qual aquela regra deixará de ser aplicada.

Analisando o conteúdo da proposição, constata-se que ele está em compatibilidade
com as normas gerais constantes na Lei Federal nº 8.666, de 1993 aplicáveis aos
convênios.

Conforme dispõe o art. 78, inciso XVII, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, constitui
motivo para rescisão do contrato administrativo a ocorrência de caso fortuito ou de
força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

O  §  2º  do  citado  dispositivo  legal  prevê  que,  quando  a  rescisão  contratual  for
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motivada por caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do contratado, será
este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito à devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato
até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.

Da leitura dos referidos comandos legais constata-se que a lei geral de licitações e
contratos impede que a parte contratante imponha sobre o contratado todos os riscos
contratuais da sua inexecução, locupletando-se indevidamente.

Com efeito,  os  referidos dispositivos  estabelecem que,  se a  inexecução não foi
motivada por ato culposo ou doloso do contratante, mas sim por força de um caso
fortuito  ou  força  maior,  o  contratado  não  pode  ser  compelido  a  cumprir  as  suas
obrigações que se tornaram impossíveis de serem executadas, além de ter direito ao
recebimento dos pagamentos referentes às parcelas contratuais já executadas.

Trata-se,  sem  dúvida,  de  um  dispositivo  legal  que  consolida  o  princípio  da
razoabilidade, da moralidade administrativa e da vedação de enriquecimento ilícito no
âmbito dos contratos administrativos, impedindo que uma das partes se enriqueça
ilicitamente em face da outra por força de uma inexecução contratual não culposa,
ocasionada por um caso fortuito ou de força maior.

Ainda sobre o tema, esclareça-se que o art. 54 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
estabelece  que  aos  negócios  jurídicos  regidos  pela  referida  lei  aplicam-se,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.

Entre os princípios da teoria geral dos contratos aplicáveis aos negócios jurídicos
celebrados pela administração pública, encontra-se o da vedação do enriquecimento
ilícito de uma das partes, valor este consagrado pelo art. 884 do Código Civil,  que
dispõe que “aquele que, sem justa causa,  se enriquecer  à custa de outrem, será
obrigado  a  restituir  o  indevidamente  auferido,  feita  a  atualização  dos  valores
monetários.”

Posto isso, constata-se que o projeto de lei que ora se analisa vai ao encontro das
referidas normas gerais de licitação e contratos administrativos, também aplicáveis
aos convênios, impedindo que um dos partícipes seja compelido a transferir para o
Estado a contrapartida não empregada, mesmo naqueles casos em que a falta da
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sua  aplicação  tenha  decorrido  de  fato  superveniente  e  alheio  à  vontade  do
convenente, não decorrendo de conduta dolosa ou culposa do partícipe.

Sendo assim, não vislumbramos inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição
capaz de impedir o prosseguimento da sua tramitação.

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

do Projeto de Lei nº 4.132/2013.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Lafayette de Andrada -

Rômulo Viegas - Tiago Ulisses - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.132/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela “acrescenta parágrafos ao
art. 12 da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de
gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores  ou benefícios  por
órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos
programas sociais que especifica”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo acrescentar parágrafos ao art. 12 da

Lei  nº  18.692,  de  2009,  que  uniformiza  os  critérios  de  gestão  e  execução  para
transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da
administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que
especifica.

De acordo com a justificação do projeto, a proposição objetiva tornar mais claro o
entendimento  da  legislação  vigente  que  trata  das  transferências  voluntárias
executadas por meio de convênios  administrativos assinados entre o Estado e os
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municípios  nos  quais  seja  exigido,  por  parte  do  beneficiário,  o  emprego  de
contrapartida de recursos.  O projeto propõe que,  nos casos de não execução do
plano de trabalho objeto do convênio decorrente de fato superveniente e alheio à
vontade  do  beneficiário,  seja  vedada  a  cobrança,  pelo  Estado,  dos  recursos  de
contrapartida  não  utilizados.  No  entanto,  nos  termos  do  projeto,  a  vedação  de
cobrança não atinge as parcelas da contrapartida que, à época da inexecução do
objeto, já eram exigíveis e não foram empregadas pelo beneficiário em decorrência
de conduta dolosa ou culposa.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que “o
Estado  tem  competência  para  legislar  sobre  convênios,  observando  sempre  as
normas gerais estabelecidas pela União Federal, especialmente as dispostas na Lei
Federal nº 8.666, de 1993”. Além disso, verificou que se trata “de um dispositivo legal
que  consolida  o  princípio  da  razoabilidade,  da  moralidade  administrativa  e  da
vedação de enriquecimento ilícito no âmbito dos contratos administrativos, impedindo
que uma das partes se enriqueça ilicitamente em face da outra por força de uma
inexecução contratual  não  culposa,  ocasionada  por  um  caso fortuito  ou  de  força
maior”.

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, visto apenas evitar a
cobrança  indevida  dos  recursos  orçamentários  destinados  às  contrapartidas  a
convênios em que o Estado seja partícipe, nos casos em que a falta da sua aplicação
tenha  decorrido  de  fato  superveniente  e  alheio  à  vontade  do  convenente,  não
decorrendo de conduta dolosa ou culposa do partícipe.

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 4.132/2013, em
1° turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Zé Maia - Romel Anízio -

Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.683/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto em tela visa a desafetar bem público

e autorizar o Poder Executivo a doar trecho rodoviário ao Município de Vieiras.
O projeto  foi  distribuído  à  Comissão de Constituição e  Justiça,  à  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, nos termos do art. 102, inciso XII,
do mencionado regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.683/2013 visa a dispor sobre a desafetação do bem público

constituído pelo trecho de 750m da Rodovia AMG-2902, compreendido entre o Km
12,45 e o Km 13,2, e autoriza sua doação ao Município de Vieiras.

O relator do projeto solicitou, em reunião da Comissão de Constituição e Justiça de
28/11/2013,  fosse  encaminhada  a  proposição  ao  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - para que se manifestasse sobre a
viabilidade da matéria. O encaminhamento se fez pelo Ofício nº 3.451/2013/SGM. Na
ausência de manifestação daquele órgão, a comissão decidiu por emitir seu parecer.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  autarquia
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop. O art. 3º
da Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a instituição, enumera entre suas atribuições
a  competência  para  “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”.

De acordo com o art. 2º do projeto, a área a ser doada integrará o perímetro urbano
do Município  de  Vieiras  e  se  destinará  à instalação de via  urbana.  A justificação
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informa  que  o  município  pretende  ampliar  seu  perímetro  urbano  às  margens  da
rodovia, onde prevê a construção de um parque municipal, academia da saúde, pista
de  caminhada,  rodoviária,  construção  de  galpões  para  mostras  de  artesanato  e
produtos agrícolas e uma escola para atender a demandas de seus munícipes.

O projeto  de  lei  é  autorizativo,  ficando à  discricionariedade  do  Poder  Executivo
efetivar tal doação. Se efetivada, o trecho passará para a jurisdição municipal, será
inserido  no  perímetro  urbano  e  caberá  ao  município  a  responsabilidade  por  sua
manutenção e conservação.

A doação do trecho da rodovia não implica alteração na natureza jurídica do bem
público, que voltará a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana. A
modificação incide apenas sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o
domínio público municipal.

Entendemos que o projeto de lei merece ser aprovado por esta Casa.
Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.683/2013, no 1º turno, na forma
proposta.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2014.
Adalclever  Lopes,  presidente  -  Gustavo  Valadares,  relator  -  Paulo  Guedes  -

Anselmo José Domingos.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.981/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Sete Lagoas o imóvel que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº
1, que apresentou.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município  de  Sete  Lagoas  imóvel  com  área  de  613,80m²,  situado  na  Rua  Major
Castanheira, nesse município, registrado sob o nº 27.003, a fls. 128 e 129 do Livro 3-
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AQ, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.
Tal imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação do referido município

em  1961,  para  construção  de  um  posto  de  saúde,  o  que  de  fato  aconteceu.
Atualmente, contudo, o bem encontra-se desafetado e o Estado não tem interesse em
sua utilização direta.

Na defesa do interesse público, observe-se que o parágrafo único do seu art. 1º
determina que o imóvel será destinado à construção e ao funcionamento do Palácio
da Cultura, e 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.

Também é digno de nota que os arts. 3º e 4º do projeto preveem, respectivamente,
que a  autorização de que trata  a lei  se  tornará sem efeito  se,  findo tal  prazo,  o
Município de Sete Lagoas não houver procedido ao registro do imóvel, e que este
ente  federativo  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão
documento que comprove a destinação prevista.

Ao examinar  o  projeto,  a  Comissão de Constituição  e  Justiça  ressaltou  que 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, e no 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  última  norma  subordina  a
alienação ao interesse público devidamente justificado e, para bens imóveis, o inciso I
exige  autorização  legislativa,  avaliação  prévia  e  licitação  na  modalidade  de
concorrência, dispensada esta no caso de doação.

Não  obstante  inexistir  óbice  de  natureza  jurídica  ao  projeto,  a  Comissão  de
Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º,
com a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

No que  concerne  ao  exame de  possível  repercussão  financeira  da  proposição,
objetivo desta comissão, esclarecemos que a pretendida alienação, por se tratar de
simples doação, não acarreta impacto nas contas públicas e tampouco repercute na
execução da lei orçamentária do Estado.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.981/2014 com

a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Zé Maia, presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio -

Ulysses Gomes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.995/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, este projeto visa a autorizar o Poder Executivo
a fazer reverter ao Município de Belo Oriente o imóvel que especifica.

Publicado no Diário do Legislativo em 14/03/2014, a proposição foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, que a analisou preliminarmente e concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
possível  repercussão financeira  que poderá  produzir,  conforme dispõe o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.995/2014 visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter

ao Município de Belo Oriente o imóvel com área de 7.169m², situado na Rua José
Alexandre de Alvarenga, esquina com Avenida JK, no Bairro Alex Muller, Distrito de
Perpétuo  Socorro,  nesse  município,  e  registrado  sob  o  nº  2.537  do  Livro  2,  do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Açucena.

O imóvel objeto da proposição foi doado pelo Município de Belo Oriente ao Estado,
com  autorização  dada  pela  Lei  Municipal  nº  71,  de  1985,  que  não  especifica  a
destinação do bem. Na escritura pública de doação, a transferência é tratada como
“doação pura e simples” e “sem reserva de espécie alguma”. Como não há cláusula
prevendo o  retorno do bem ao  patrimônio  do  doador  na  lei  autorizativa,  a  forma
adequada  para  a  volta  do  domínio  para  a  municipalidade  é  a  doação,  e  não  a
reversão. Em decorrência disso, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
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Substitutivo nº 1, com a finalidade de sanar esse equívoco e acrescentar ao projeto,
em defesa do interesse público, cláusula de finalidade e reversão.

Assim, o parágrafo único do art. 1º do Substitutivo nº 1 determina que o imóvel será
utilizado para o desenvolvimento de atividades de interesse público; e o art. 2º prevê
sua  reversão  ao  patrimônio  do  doador  se,  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada essa finalidade.

É  importante  observar  que  a  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem
público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º de seu art.  105, essa
norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Consideramos  assim  que  são  atendidos  os  preceitos  legais  que  regulam  a
transferência de domínio de bens públicos sem que sejam produzidas repercussões
financeiras e orçamentárias efetivas ao Tesouro estadual.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.995/2014, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Zé Maia, presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio -

Ulysses Gomes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.793/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4.793/2013, de autoria do deputado Rômulo Viegas, que declara

de utilidade pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento Humano e  Cidadão de Minas
Gerais  -  Idhuci-MG -,  com sede no Município de  Juatuba,  foi  aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.793/2013
Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Humano e Cidadão de

Minas Gerais - Idhuci-MG -, com sede no Município de Juatuba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Humano

e Cidadão de Minas Gerais - Idhuci-MG -, com sede no Município de Juatuba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.794/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.794/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  a  Pessoas  com  Câncer  Bem  Viver  -
AAPCBV -, com sede no Município de Pouso Alegre, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.794/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Bem

Viver - AAPCBV -, com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio a Pessoas com

Câncer Bem Viver - AAPCBV -, com sede do Município de Pouso Alegre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.795/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.795/2013, de autoria do deputado  Tadeu Martins Leite, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de Peri-Peri  e  Adjacências,
com  sede  no  Município  de  Montes  Claros,  foi  aprovado  em  turno  único,  com  a
Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.795/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Rural  de  Peri-Peri  e

Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de Peri-

Peri e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.799/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.799/2013, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a Associação Amigos de Bueno Brandão - AABB -, com
sede no Município de Bueno Brandão, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.799/2013
Declara de utilidade pública a Associação Amigos de Bueno Brandão - AABB -, 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 Amigos de Bueno Brandão

- AABB -, com sede no Município de Bueno Brandão.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
57/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 57/2014, de autoria do governador do Estado,

que 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, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 48 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 48 - O ingresso na carreira de Defensor Público dar-se-á na Classe Inicial do

cargo de Defensor Público, com funções de Defensor Público Substituto, mediante
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aprovação  em  concurso  público  de  provas  e  títulos,  observada  a  ordem  de
classificação.”.

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

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

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

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

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

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

Art. 4º - Os incisos I a V do caput do art. 58 da Lei Complementar nº 65, 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.”.
Art. 5º - O Anexo a que se refere o art. 46 da Lei Complementar nº 65, de 2003,

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

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

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

Art. 7° - Fica revogado o § 2° do art. 58 da Lei Complementar n° 65, de 2003.
Art. 8º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

ANEXO I
(a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº , de de de 2014)

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

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

Defensor Público Estadual foi publicado no Diário do Legislativo, de 10.4.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da Lei Complementar nº , de de de 2014)
TABELA DE CORRELAÇÃO - CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO

* - A tabela de correlação da Carreira de Defensor Público foi publicada no “Diário
do Legislativo”, de 10.4.2014.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.828/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.828/2014, de autoria do governador do Estado, que reajusta o
subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.828/2014
Fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado é o fixado no

Anexo I desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.
Art. 2° - O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral é o fixado no Anexo II desta lei, observados os respectivos prazos
de vigência.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
I.1 - Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

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

2014 a 31 de maio de 2015,  foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 10.4.2014.
I.2 - Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

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

junho de 2015, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 10.4.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2014)
II.1 - Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

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

*  -  O  subsídio  do  Defensor  Público-Geral,  do  Subdefensor  Público-Geral  e  do
Corregedor-Geral, com vigência de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2015,  foi
publicado no Diário do Legislativo, de 10.4.2014.



543
____________________________________________________________________________

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

(com vigência a partir de 1º de junho de 2015)
*  -  O  subsídio  do  Defensor  Público-Geral,  do  Subdefensor  Público-Geral  e  do

Corregedor-Geral, com vigência a partir de 1º de junho de 2015,  foi publicado no
Diário do Legislativo, de 10.4.2014.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 8/4/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Hely Tarqüínio em que notifica o falecimento da Sra. Yoshiro Maeda

Sekita, ocorrido em 4/4/2014, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
-  O presidente deu ciência ao Plenário,  na 25ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura, em 9/4/2014, da comunicação apresentada
pelos deputados Lafayette de Andrada e Inácio Franco - informando que o BTR abre
mão, em favor do BAM, de uma vaga de membro efetivo das Comissões da Pessoa
com Deficiência e de Turismo e de uma vaga de membro suplente das Comissões de
Política Agropecuária e de Saúde; indicando o deputado Cássio Soares para membro
efetivo das Comissões da Pessoa com Deficiência e de Prevenção e Combate às
Drogas e para membro suplente da Comissão do Trabalho; e indicando o deputado
Gil  Pereira para membro efetivo das Comissões da Pessoa com Deficiência e de
Turismo e  o  deputado Wander  Borges  para  membro suplente  das Comissões de
Política Agropecuária e de Saúde, nas vagas cedidas pelo BTR. (Ciente. Designo. Às
comissões.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2014

ATAS
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Questão de Ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  66/2014  -  Projetos  de  Lei  nºs  5.117  a
5.120/2014 - Requerimentos nºs 7.594 a 7.607/2014 - Requerimentos da deputada
Liza  Prado  e  dos  deputados  Hélio  Gomes  e  Ivair  Nogueira  -  Comunicações:
Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira, de Educação, de Direitos
Humanos, de Segurança Pública, de Turismo, de Esporte, de Assuntos Municipais, do
Trabalho e de Transporte e dos deputados Arlen Santiago, Gil Pereira, Lafayette de
Andrada,  Cássio  Soares  e  Lafayette  de  Andrada  e  Inácio  Franco  -  Questões  de
Ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Hely  Tarqüínio,  Vanderlei
Miranda, Duilio de Castro e Pompílio Canavez - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Questões de Ordem - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da deputada Liza
Prado e dos deputados Ivair  Nogueira e Hélio  Gomes;  deferimento -  Palavras do
Presidente  -  Discussão e  Votação de Pareceres:  Pareceres de  Redação Final  do
Projeto  de  Lei  Complementar  nº  57/2014  e  do  Projeto  de  Lei  nº  4.828/2014;
aprovação - Questões de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Alencar da

Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Anselmo
José Domingos - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo
Júlio - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -
Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro
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Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
Pompílio Canavez -  Rogério Correia - 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 14h5min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O deputado Duarte Bechir - Caro presidente, quero apenas pedir se faça constar
nos anais da Casa o registro da presença de três amigas e um amigo que vieram de
Campo  Belo:  Daiana  de  Paula,  Elaine  Oliveira,  Nataly  Ribeiro  e  Lázaro  Roberto
Oliveira. Nesta questão de ordem quero também dizer a todos os presentes que, na
última quinta-feira, o secretário de Saúde Alexandre Silveira, despedindo-se da sua
ação como secretário, esteve na nossa Campo Belo em uma tarde muito importante
para toda a região. Prefeitos, vereadores e lideranças estiveram na Santa Casa de
Misericórdia São Vicente de Paulo entregando importantes conquistas para Campo
Belo e região. A UTI neonatal foi inaugurada com equipamentos que irão atender a
demanda  reprimida  da  região.  A  partir  de  agora,  na  Santa  Casa,  teremos
oportunidade  de  cuidar  dos  recém-nascidos.  Um  dado  muito  importante  é  que  a
mortalidade infantil em Campo Belo é menor do que a média nacional, e esse aspecto
ainda vai ficar melhor com o atendimento de nossa região. Quero também saudar o
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ex-secretário Alexandre Silveira pela instalação de um tomógrafo na Santa Casa em
Campo  Belo.  A  tomografia  é  exame  que  dá  ao  paciente  um  resultado  muito
importante antes mesmo de o tratamento ser iniciado, é um diagnóstico dos mais
significativos na medicina. A partir de agora, Campo Belo também tem para oferecer
aos  que  buscam  a  saúde  através  do  SUS  o  importante  recurso  da  tomografia
computadorizada na Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo. Repito que
essa ação também beneficia toda a região, desde Cristais, Aguanil, Candeias, Cana
Verde,  Santana  do  Jacaré,  Santo  Antônio  do  Amparo,  São  Francisco  de  Paula,
Camacho, enfim, todas essas cidades que compõem a microrregião de Campo Belo
serão muito beneficiadas com essas ações do governo de Minas na nossa Santa
Casa. Quero também trazer ao conhecimento dos nossos parlamentares - está aqui a
deputada Rosângela Reis, que representa tão bem as mulheres nesta Casa - que na
Santa Casa de Campo Belo temos o grupo das amigas da Santa Casa. É um grupo
de  mulheres  voluntárias  que  deixam  os  seus  lares  para  visitar  os  enfermos,
especialmente os que estão em enfermarias. Levam, além do amor e do carinho, a
presença humana. Levam também um cesto com alguma quitanda e um chá, que é
servido a quem está acompanhando os pacientes internados na santa casa. É um
trabalho valoroso e extraordinário, que recebeu no ano passado em Varginha o título
de melhor trabalho voluntário do interior de Minas Gerais em relação à região Sul. O
grupo é intitulado Associação das Amigas da Santa Casa. Para finalizar, todas essas
ações realizadas na Santa Casa de Campo Belo só foram e estão sendo possíveis
graças ao plano de ação do governo do Estado de melhorar a saúde em todos os
quatro cantos de Minas Gerais. É a mão do governo do Estado na valorização da
saúde,  e  sentimos  a  ausência  do  governo  federal  nesse  sentido.  O  governo  do
Estado gasta 12% da sua receita, o município gasta 15%, nenhum gasta menos do
que 20% em média, mas o governo federal não tem um percentual estipulado em lei
para  fortalecer  as  ações  de  saúde  em  nosso  país.  Concluo  deixando  meu
agradecimento ao governador Anastasia por essa ação implementada na saúde em
Campo Belo. A cidade ganhou o PSF, o tomógrafo, a UTI neonatal. Tudo isso vai
fortalecer  não somente a nossa Campo Belo,  mas toda a região.  Por  isso  quero
deixar  o  abraço  e  meu  muito  obrigado  em  nome  do  meu  povo  da  região  ao
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governador Anastasia. Quero falar sobre nosso agradecimento também ao secretário
Alexandre Silveira, que se disponibilizou a estar conosco. Ele esteve em Campo Belo,
na quinta-feira. Aquela foi, sem dúvida alguma, segundo olhares e comentários de
toda a população, uma data histórica para nossa região, uma data muito importante,
principalmente para o fortalecimento da saúde, para o fortalecimento da vida, para a
valorização daquilo que temos de mais importante: a nossa vida. Será sem dúvida
memorável  a  última  quinta-feira  em  minha  querida  Campo  Belo.  Muito  obrigado,
presidente.

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:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 66/2014

Altera a alínea “d” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - A alínea “d” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição Estadual passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 62 - (…)
XXIII - (...)
d)  dos  Diretores-Gerais  das  agências  reguladoras  e  das  agências  de

desenvolvimento metropolitano e dos Presidentes e Diretores do sistema financeiro
estadual, excluídos, nesse caso, os Presidentes e os Diretores de empresas públicas
e sociedades de economia mista;”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa - Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada - Rômulo Viegas - Luiz

Humberto Carneiro - Cássio Soares - Tiago Ulisses - Romel Anízio - Bosco - Arlen
Santiago - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Antônio Carlos Arantes - Tony Carlos - Gil
Pereira - João Leite - Mário Henrique Caixa - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Zé
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Maia -  Carlos Pimenta - Agostinho Patrus Filho -  Luiz Henrique -  Hely Tarqüínio -
Wander Borges - Célio Moreira.

Justificação:  A proposta de emenda à Constituição ora submetida ao exame de
nossos pares objetiva alterar a redação da alínea “d” do inciso XXIII do art. 62 da
Constituição Estadual,  suprimindo do seu texto a exigência de aprovação prévia e
arguição pública pela Assembleia Legislativa das pessoas indicadas pelo governador
para  ocuparem  os  cargos  de  presidente  das  entidades  da  administração  pública
indireta do Estado, exceto os das agências estaduais.

A proposição não esbarra em óbice de ilegalidade e inconstitucionalidade, já que,
na Constituição Federal, em seu art. 52, não existe a referida exigência de arguição e
aprovação pelo Legislativo dos nomes escolhidos pelo chefe do Poder Executivo para
a ocupação dos cargos de presidente das entidades da administração pública indireta
federal.

Dessa forma, não há nenhuma violação ao princípio da separação dos Poderes,
uma vez que, no texto da Constituição Federal, não há a previsão de tal intervenção
do Poder Legislativo no âmbito das decisões do chefe do Poder Executivo no que
tange à escolha e nomeação para a presidência das autarquias e fundações públicas,
não se tratando, portanto, de supressão de norma de reprodução obrigatória.

Frise-se que permanecerá vigente o disposto na alínea “e” do inciso XXIII do art. 62
da  Constituição  Estadual,  que  poderá  justificar  a  manutenção  no  âmbito
infraconstitucional  da  exigência  da  aprovação  e  arguição  dos  escolhidos  para  os
cargos de presidente das autarquias e fundações públicas.

Por outro lado, devido à natureza singular das chamadas agências reguladoras e
das agências de desenvolvimento metropolitano,  entendemos como conveniente e
oportuna a manutenção do instrumento de participação do Legislativo na escolha dos
dirigentes máximos dessas entidades.

A  proposta  sugerida  também  não  retira  do  texto  da  Constituição  Estadual  a
exigência da arguição e aprovação prévia pela Assembleia das nomeações para os
cargos de diretor do sistema financeiro estadual. Contudo, aproveitando o ensejo, a
proposta de emenda sugere a alteração da redação do dispositivo quanto a esse
tema para  consignar  que estão  excluídos da  exigência  os  cargos  pertencentes  a



550
____________________________________________________________________________

empresas públicas e sociedades de economia mista eventualmente integrantes do
sistema financeiro estadual, mantendo-se a exigência apenas para cargos públicos
pertencentes  a  pessoas  jurídicas  de  direito  público  da  administração  indireta
eventualmente pertencentes ao referido sistema.

Deve-se  lembrar  que,  na  decisão  proferida  nos  autos  da  da  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  nº  1.642,  o  Supremo  Tribunal  Federal  declarou  a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 62, inciso XXIII, “d”, da
Constituição Federal, determinando que “a aprovação, pelo Legislativo, da indicação
dos  Presidentes  das  entidades  da  Administração  Pública  Indireta  restringe-se  às
autarquias e fundações públicas, dela excluídas as sociedades de economia mista e
as empresas públicas”.

Sendo  essas  as  razões  por  que  apresentamos  esta  proposta  de  emenda  à
Constituição, contamos com o apoio dos nobres pares para que seja aprovada.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.117/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as produções cinematográficas que recebem

patrocínio do governo do Estado divulgarem mensagem de estímulo à doação de
sangue.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As produções cinematográficas que recebem apoio financeiro ou qualquer

tipo de patrocínio ou incentivo fiscal da administração direta ou indireta do Estado
ficam obrigadas a divulgar mensagem de estímulo à doação de sangue.

§ 1º - A divulgação de mensagem de que trata o caput deve ser exibida nas salas
de  cinema,  em  formato  de  filme,  sempre  e  logo  após  a  divulgação  dos
patrocinadores.

§ 2º  -  O conteúdo da mensagem de que trata o  caput ficará a critério  de cada
produção, sendo obrigatória tão somente a divulgação da frase: “Doe sangue, ajude a
salvar vidas”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2014.
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Marques Abreu
Justificação: Este projeto tem por finalidade mobilizar os cidadãos à doar sangue,

ajudando, assim, a salvar vidas. Para tal, é necessária a exibição da mensagem “Doe
sangue,  ajude  a  salvar  vidas”  nas  salas  cinematográficas,  em  formato  de  filme,
sempre e logo após a divulgação dos patrocinadores.

O  cinema  é  um  importante  entretenimento  da  população,  haja  vista  o  grande
número de pessoas que lotam as salas diariamente, podendo contribuir, desta forma,
para o aumento de doadores.

Doar  sangue  é  um  procedimento  simples,  rápido,  sigiloso  e  seguro  e,  o  mais
importante, tem o poder de salvar vidas.

Por  esses  motivos,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  desta
proposição de suma relevância para o nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.118/2014
Dispõe sobre parcelamento do débito de reposição florestal.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O débito de reposição florestal a que se refere o art. 78 da Lei nº 20.922, 16

de outubro de 2013,  relativo aos anos de consumo anteriores  a 2013 poderá ser
parcelado mediante requerimento ao órgão ambiental competente, nos termos desta
lei.

§ 1º - O débito a que se refere o caput poderá ser quitado em, no máximo, sessenta
parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa Selic,
e  será  recolhido  na  Conta  de  Arrecadação  da  Reposição  Florestal,  na  forma do
regulamento.

§  2º  -  O  parcelamento  recairá  sobre  o  total  do  débito  apurado  na  data  do
deferimento do requerimento, incluídos juros, multas e outros acréscimos legais.

Art. 2º - O parcelamento do débito de reposição florestal implica:
I - reconhecimento do débito e renúncia a impugnação, reclamação ou recurso com

ele relacionados;
II - desistência da ação por parte do beneficiário, caso o débito constitua objeto de

processo judicial.
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Art. 3º - As parcelas a que se refere o art. 2º não poderão ser inferiores a:
I - R$50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas e agricultores familiares;
II - R$100,00 (cem reais) para microempresas;
III - R$500,00 (quinhentos reais) para empresas de pequeno porte;
IV - R$5.000 (cinco mil reais) para as pessoas jurídicas não indicadas nos incisos II

e III.
Parágrafo único - O pagamento da primeira parcela será efetuado até o último dia

útil  do  segundo  mês  subsequente  ao  da  data  do  protocolo  do  pedido  de
parcelamento, e as parcelas subsequentes vencerão no último dia de cada mês.

Art.  4º - Implica a rescisão do parcelamento, acarretando o vencimento do valor
total do débito corrigido e atualizado, o não pagamento:

I - da primeira parcela no prazo previsto no art. 3º;
II - de três parcelas, consecutivas ou não.
§ 1º - Na ocorrência da hipótese prevista no inciso I, o órgão ambiental emitirá um

Documento de Arrecadação Estadual - DAE - único para pagamento.
§ 2º - Sobre o débito em atraso incidirão multa de 10% (dez por cento), juros de 1%

(um por cento) ao mês e correção monetária, sem prejuízo da inscrição do débito em
dívida ativa e propositura de ação de execução fiscal, conforme o caso.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2014.
Fabiano Tolentino
Justificação:  Em  Minas  Gerais,  a  pessoa  física  ou  jurídica  que  industrialize,

beneficie, utilize ou consuma produtos e subprodutos florestais oriundos de florestas
nativas  fica  obrigada  a  cumprir  a  reposição  de  estoque  de  madeira  de  florestas
nativas, em compensação pelo consumo, observadas as diretrizes estabelecidas em
políticas públicas estaduais relacionadas com o tema. De acordo com a lei florestal
mineira,  são  três  os  mecanismos  de  reposição  florestal,  a  saber:  formação  de
florestas, próprias ou fomentadas; participação em associações de reflorestamento;
recolhimento à conta de arrecadação da reposição florestal.

Sabe-se  que  é  alto  o  passivo  de  reposição  florestal  no  Estado,  fato  que  traz
dificuldades aos produtores rurais e prejuízo ao meio ambiente e ao erário. Como
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solução para  esse problema,  propomos um modelo  de  parcelamento  do  débito  e
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.119/2014
Dá  denominação  à  Rodovia  LMG-799,  que  liga  o  Município  de  Conceição  das

Alagoas ao Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada João Stacciarini a Rodovia LMG-799, que liga o Município

de Conceição das Alagoas ao Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2014.
Antonio Lerin
Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da denominação

de  estabelecimentos,  instituições  e  próprios  do  Estado  deve  recair  em  nome de
pessoas falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes
serviços prestado à coletividade.

João Stacciarini, nascido em Jubaí, no ano de 1906, filho de Guilherme Stacciarini e
Joana Stacciarini, mudou-se para Conceição das Alagoas no ano de 1937, adquirindo
a Fazenda Alagoas, onde morou por 46 anos até seu falecimento, em 1983, e onde
criou  seus  fíIhos.  João  Stacciarini  foi  um dos  desbravadores  da  região  por  onde
passa a rodovia, que vai de Conceição das Alagoas até Uberaba. Criador de gado gir
leiteiro, casou-se com Zaida Brinck Stacciarini no ano de 1926, tendo permanecido
casado por 57 anos. Ele era descendente de italianos - único filho nascido no Brasil -
e  sua  esposa  era  descendente  de  alemães.  Juntos  tiveram  seis  filhos:  João
Stacciarini  Filho,  primeiro médico do Hospital  João Henrique;  Pedro Stacciarini,  já
falecido,  prefeito  municipal  de  Conceição das Alagoas de 1986 a 1988;  Maria  da
Conceição  Stacciarini;  Maria  Aparecida  Stacciarini;  Antônio  Stacciarini  Brinck,
engenheiro; e Sara Stacciarini, todos residentes em Conceição das Alagoas. Cabe
informar que João Stacciarini foi um dos fundadores da Copervale, juntamente com
os irmãos e sobrinhos.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.120/2014
Proíbe a prática de capina química em áreas urbanas no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a prática de capina química em áreas urbanas no Estado.
Art. 2° - Para os fins do disposto no art. 1º, considera-se capina química o uso de

herbicidas para o controle de plantas daninhas em áreas urbanas, especialmente em

praças, jardins públicos, canteiros, ruas e calçadas.

Art. 3º - A fiscalização do disposto nesta lei e a aplicação de multas decorrentes de
sua  infração  ficarão  a  cargo  dos  órgãos  competentes  da  administração  pública
estadual, através de regulamento.

Art. 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 2014.
Célio Moreira
Justificação: Os produtos utilizados para a capina química podem apresentar risco à

saúde  humana  e  de  animais  que  vivem  no  ambiente  urbano,  pois  não  foram
concebidos para esse tipo de uso. Diante da toxicidade da aplicação de um produto

agrotóxico,  faz-se  necessário  que  o  trabalhador  que  venha  a  ter  contato  com  o

produto utilize equipamentos de proteção individual. Em áreas urbanas, há o risco de

moradores  e  transeuntes  terem  contato  com  o  agrotóxico  sem  os  referidos

equipamentos  de  proteção,  sendo  impossível  determinar  a  essas  pessoas  que

circulam por determinada área que vistam roupas impermeáveis, máscaras, botas e

outros equipamentos de proteção.

Em qualquer área tratada com produto agrotóxico é necessária a observação de um

período de reentrada mínimo de 24 horas, ou seja, após a aplicação do produto, a

área deve ser isolada e sinalizada e, no caso de necessidade de entrada no local

durante esse intervalo, o uso de equipamentos de proteção individual é imperativo.

Esse período de reentrada é necessário para impedir que pessoas entrem em contato

com o agrotóxico aplicado, para evitar o risco de intoxicação. Em ambientes urbanos,
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o  completo  e  perfeito  isolamento  de  uma  área  por  pelo  menos  24  horas  é

impraticável,  isto  é,  não  há  meios  de  assegurar  que  toda  a  população  seja

adequadamente avisada sobre os riscos que corre ao penetrar em um ambiente com
agrotóxicos,  principalmente  em se tratando de  crianças,  analfabetos e  deficientes

visuais.
Ainda é comum os solos das cidades sofrerem compactação ou serem asfaltados, o

que favorece o acúmulo de agrotóxico e de água nas suas camadas superficiais. Em

situação de chuva, dado o escoamento superficial da água, pode ocorrer a formação

de poças e retenção de água com elevadas concentrações do produto, criando uma

fonte potencial de risco de exposição para adultos, crianças, flora e fauna existentes

no entorno. Cabe ressaltar neste ponto que crianças, em particular, são mais sujeitas

às intoxicações,  em razão do seu baixo peso e hábitos,  como o uso de espaços

públicos para brincar e o contato com o solo e poças de água como diversão.

Em relação à proteção da fauna e flora domésticas ou nativas, é importante lembrar

que cães, gatos, cavalos, pássaros e outros animais podem ser intoxicados tanto pela

ingestão de água contaminada como pelo consumo de capim, sementes e alimentos

espalhados nas ruas.
Portanto,  nos termos do art.  24,  VI,  da Constituição da República,  é  imperativo

proibir  a  capina  química  em  áreas  urbanas,  pois  essa  prática  representa  risco
sanitário inerente à natureza dos produtos utilizados.

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

REQUERIMENTOS
Nº 7.594/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 5ª Delegacia
Regional - SUL/3ª DPC-SUL, pela realização da Operação Touché, que culminou na
prisão de Alexandre Hermínio Rosa, vulgo Alex Calcinha, líder do tráfico de drogas no
Aglomerado da Serra, que se encontrava foragido.

Nº 7.595/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 35º BPM,
pela apreensão,  em 2/3/2014,  em Santa Luzia,  de três menores que utilizavam o
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aplicativo  WhatsApp  para  avisar  a  chegada  da  Polícia  Militar.  (-  Distribuídos  à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.596/2014,  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 a convocação dos cabos dessa corporação com
oito anos de efetivo serviço na graduação para cursar o Curso Especial de Formação
de  Sargentos,  ainda  em  2014,  para  que  não  sejam  prejudicados  em  virtude  da
transição dos critérios legais para promoção.

Nº  7.597/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a convocação
dos  180  candidatos  excedentes  ao  cargo  de  perito  criminal  do  concurso  público
realizado no âmbito da Polícia Civil.

Nº 7.598/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  à  Sra.  Mônica  Fernandes  Abreu  e  ao  presidente  da
Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais pelo exercício
do direito  de petição perante essa comissão,  ao  denunciar  abusos ocorrentes no
Centro Psiquiátrico de Adolescência e Infância.

Nº  7.599/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Fhemig pedido de providências para que seja efetuada a internação
de Wesley Gabriel Leite no Pavilhão da Casa de Saúde Santa Isabel, no Município de
Betim, para que ele receba os cuidados necessários em razão de sua deficiência
física.

Nº  7.600/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  Conselho  Federal  de  Medicina  e  ao  Conselho  Regional  de
Medicina do Estado as notas taquigráficas da 6ª Reunião Ordinária dessa comissão e
pedido  de  providências  para  que  sejam  apuradas  denúncias  de  irregularidades,
relatadas nessa reunião, na Junta Central de Saúde da Polícia Militar.

Nº  7.601/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar,  à  Delegacia  de  Polícia  Civil
Agrária, à Secretaria de Defesa Social, à Ouvidoria Agrária Estadual; ao Sr. Afonso
Henrique de Miranda Teixeira, procurador de justiça; à Coordenadoria Estadual do
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Programa  de  Proteção  dos  Defensores  de  Direitos  Humanos,  à  Presidência  do
Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade Negra e à Chefia de
Gabinete do prefeito  municipal  de São João da Ponte pedido de providências em
relação aos recorrentes conflitos agrários em terras quilombolas nos Municípios de
São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia e as notas taquigráficas da 5ª Reunião
Ordinária dessa comissão.

Nº  7.602/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao CAO-DH e à Promotoria de Justiça da Comarca de Betim pedido de
providências para que seja garantida a internação do Sr.  Wesley Gabriel Leite no
Pavilhão da Casa de Saúde  Santa  Isabel,  nesse  município,  para  que receba  os
cuidados necessários em função de sua deficiência física.

Nº 7.603/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao  presidente  da  Fhemig  pela  apuração das  denúncias
apresentadas por essa comissão e pela solução de problemas no Centro Psiquiátrico
de Adolescência e Infância.

Nº  7.604/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Ouvidoria  de  Polícia  Militar,  à  Corregedoria  de  Polícia  Militar,  à
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e ao CAO-DH pedido de providências para a
apuração de denúncia  de agressões sofridas por  Gerson Antônio  Guedes Lima e
outros durante manifestação pública realizada em 31/3/2014, em Sete Lagoas, as
quais  teriam  sido  praticadas  por  guardas  municipais  e  por  policiais  militares  que
registraram o Reds 2014.006998308001.

Nº 7.605/2014, da Comissão do Trabalho, em que solicita sejam encaminhados à
Presidência da Câmara dos Deputados, aos líderes partidários dessa Casa e aos
deputados federais por Minas Gerais as notas taquigráficas do debate público sobre a
Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  555/2006  e  pedido  para  que  apoiem  a
inclusão imediata da proposta na pauta de votações.

Nº  7.606/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  às
Secretarias  de  Saúde  do  Estado  e  do  Município  de  Santa  Luzia  pedido  de
providências para que sejam retirados de circulação nesse município os glicosímetros
da marca Cepa GC.
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Nº  7.607/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  ao
Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para a implantação de um
batalhão dessa corporação no Município de Igarapé.

- São também encaminhados à presidência requerimentos da deputada Liza Prado
e dos deputados Hélio Gomes e Ivair Nogueira.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização Financeira, de Educação, de Direitos Humanos, de Segurança Pública,
de Turismo, de Esporte, de Assuntos Municipais, do Trabalho e de Transporte e dos
deputados  Arlen  Santiago,  Gil  Pereira,  Lafayette  de  Andrada,  Cássio  Soares  e
Lafayette de Andrada e Inácio Franco.

Questões de Ordem
O deputado Paulo  Guedes -  Vou ser  bem breve,  presidente.  O assunto estava

esquecido  na  Casa,  mas  hoje  recebi  diversos  telefonemas  de  taxistas  de  vários
cantos do Estado denunciando a perseguição do DER a eles. Hoje realizaram um
festival de multas na região de Pirapora, Várzea da Palma, Ponto Chique, Jequitaí,
Lagoa dos Patos, Lassance, toda a região. As multas são abusivas e há perseguições
a taxistas. São quase R$7.000,00 de multas contra os táxis da região. O governo
tinha feito um acordo conosco aqui, depois de promovermos uma série de audiências
públicas  denunciando  essa  ligação,  essa  combinação  de  servidores  do  DER  em
defesa de uma meia dúzia de empresas de ônibus no Estado.  O serviço de táxi,
presidente,  é  um  serviço  aprovado  pela  população.  O  taxista  paga  imposto.  Em
cidades pequenas como Mirabela, São João da Ponte, Lontra, Japonvar, Miravânia,
Manga e em todo Norte de Minas não se pega um táxi para rodar dentro da cidade. O
táxi é utilizado para, nas horas de dificuldades, levar a pessoa a Montes Claros, a
Pirapora,  a  Salinas  ou  a  Janaúba.  É  para  resolver  um problema de  saúde,  uma
emergência. Estamos sendo barrados quanto a um direito adquirido. Refiro-me ao
direito  do  cidadão  brasileiro  de  ir  e  vir.  Venho aqui  repudiar  essa  ação  do  DER
ocorrida hoje em Várzea da Palma, Pirapora, Ponto Chique, Jequitaí e em toda a
região.  Aplicaram  multas,  tiraram  pessoas  de  dentro  dos  táxis  nas  estradas,
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deixando-as  ao  relento,  numa ação  truculenta.  É  uma falta  de  responsabilidade,
apenas para defender interesses da Transnorte,  da Gontijo,  da Santo Antônio,  de
grandes empresas que exploram o transporte em Minas Gerais, sem licitação, tudo
no ajeito. Há anos e anos não se faz licitação em Minas Gerais. O órgão que deveria
cuidar das estradas... Faltam 2 minutos, meu tempo é 5. Estou acabando. Presidente,
não podemos admitir esse tipo de coisa. O Estado deveria agir em favor das pessoas,
defender  o  cidadão.  Pagamos  impostos,  pelos  quais  pagamos  os  salários  dos
servidores do DER. Eles deveriam cuidar de tirar os animais das estradas, de limpá-
las  e  roçá-las.  Todas  estão  com  problemas.  O  DER  serve  agora  apenas  para
perseguir taxistas. Voltou a se instalar  em nossa região a indústria da multa e da
perseguição. Venho aqui denunciar essa nova investida do DER, que tinha firmado
compromisso conosco nas audiências  públicas.  Disseram que  isso não voltaria  a
acontecer. Quero fazer esse apelo ao novo governo que assumiu. Estou vendo os
deputados dizerem "governador Anastasia", mas ele é ex-governador. Espero que o
deputado Alberto Pinto Coelho chame a atenção do DER nessa questão e pare com
essa  perseguição  a  pessoas  de  bem.  Mais  de  80  mil  taxistas  no  Estado,  nas
pequenas cidades, estão precisando de táxis para viver, para sustentar suas famílias
e para prestar o belíssimo trabalho que prestam à sociedade de todo o Estado, seja
na região de Teófilo Otoni, seja no Jequitinhonha, seja no Norte ou no Sul. Os taxistas
das pequenas cidades prestam serviços aprovados pela população. Três ou quatro
empresas de ônibus ganharam concessões - sei lá como, uma vez que não houve
licitação - e agora vêm ditar ordem aqui no nosso Estado. Muito obrigado, presidente.

O deputado Bosco - Vou ser bastante breve, presidente, até para colaborar com a
Mesa, e, é claro, também com os oradores que farão uso da tribuna. Justamente pelo
fato de não estarmos inscritos para usar a tribuna na tarde de hoje, presidente, é que
lhe peço esse tempo para agradecer ao ex-governador Anastasia em nome do meu
povo, de Araxá, do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, e, por que não dizer, em
nome de todas as mineiras e mineiros. Nosso governador Anastasia deixou o governo
na última quinta-feira.  Deixou,  realmente,  um marco na história  política  de  Minas
Gerais, por meio do seu governo proficiente, competente e transparente. Ficam aqui
nossos cumprimentos, nosso muito obrigado ao ex-governador Antonio Anastasia por
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tudo aquilo que realizou e deixou para Minas Gerais. Ele certamente é uma grande
liderança  política  de  Minas  Gerais.  Quero,  da  mesma  forma,  desejar  ao  atual
governador  Alberto  Pinto Coelho bastante êxito  na  sua gestão,  a  exemplo do ex-
governador Antonio Anastasia e a exemplo do nosso ex-governador e atual senador
Aécio  Neves.  Encerrando,  gostaria  também,  presidente,  de  cumprimentar  todo  o
secretariado do governo, tanto os que permaneceram quanto os que saíram. Todos
tiveram  participação  brilhante  e  foram  colaboradores  do  sucesso  da  gestão  de
Anastasia. Nossos cumprimentos, em especial ao ex-secretário de Saúde e deputado
federal  Alexandre  da  Silveira,  que  fez  muito  pela  saúde  de  Minas  Gerais,
principalmente por Araxá. Temos muito a comemorar, inclusive com o recebimento do
programa Ver Minas, que vai ser realizado do dia 11 ao dia 16. Desejamos a vocês as
nossas considerações e o nosso muito obrigado, em nome de todos os mineiros e
mineiras.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Hely Tarqüínio.
O deputado Hely Tarqüínio - Srs. deputados, Sras. deputadas, caros presentes, Sr.

Presidente, venho hoje à tribuna para homenagear o governador Antonio Anastasia e
fazer  uma  apologia  de  seu  governo.  Anastasia  foi  o  grande  timoneiro,  o  grande
arquiteto  dos  dois  primeiros  governos  de  Aécio  Neves.  Durante  quatro  anos  ele
comandou  de  forma  soberana  e  com  espírito  democrático,  encarnando  as
características e propriedades de um governante que tem responsabilidade com seu
povo, com o povo mineiro.

Governou com a filosofia de identidade com as diferenças, filosofia que não tem
preconceito. A palavra “preconceito” é muito incisiva porque é um julgamento antes de
conceituar,  antes  de  analisar,  antes  de  emitir  opinião.  Então,  ele  realmente
demonstrou  capacidade  na  sua  história.  É  um  homem  formado  nos  bancos  da
universidade,  um  acadêmico  notável  que  se  distinguiu  também  como funcionário
público, como servidor.  Aprendeu todas as mazelas da grande burocracia e as da
academia e se inspirou exatamente na Constituição de 1988 como um catedrático do
direito  administrativo,  do  direito  constitucional.  Por  isso  mesmo  recebeu  do
governador Aécio Neves o galardão pela meritocracia, que às vezes no Brasil não é



561
____________________________________________________________________________

tão comum: a meritocracia da sabedoria, da coragem de enfrentar a realidade de um
país capitalista onde predominam ainda os estratos socioeconômicos a partir de uma
filosofia econômico-social, ficando o social para depois e o econômico estabelecendo
o status das pessoas.

Com sua visão constitucionalista, com sua sabedoria de homem cristão, que busca
a meritocracia e,  sobretudo,  a justiça, a  dique  de Platão, e baseado na tríade da
Revolução Francesa: a igualdade de oportunidades, a fraternidade, a liberdade no
limite de uma lei  bem-elaborada,  como foi a  Constituição de 1988 sonhada pelos
constituintes, ele colocou uma filosofia em seu governo, a filosofia de aproximar o
Estado de Direito do Estado de fato, que é essa visão do dia a dia, da realidade, das
dificuldades,  das  muitas  camuflagens,  da  roupagem  que  esconde  tanta  injustiça
social. Com essa visão constitucionalista, ele primeiro projetou seu governo, baseado
sobretudo na justiça social, buscando a paz a partir da identidade das diferenças, e
pôde levar  Minas  Gerais  ao bom caminho nesses quatro  anos,  como um grande
arquiteto e administrador da Seplag, uma secretaria que era destino final de todas as
outras. Ela era o visor que o governo tinha o tempo todo para realizar suas ações, o
planejamento  de  seu  orçamento,  o  endividamento  necessário  e  também  para
conviver  com  a  Assembleia  Legislativa  e  o  Judiciário,  sabendo  que  governar  é
governar  complexidades  e,  para  tal,  é  preciso  ter  sabedoria  para  entender  as
diferenças, intervir, ler entre as partes e os sentidos da verdadeira democracia.

Por isso mesmo queremos dizer que, a partir da visão de aproximar o Estado de
fato do Estado de Direito - e, no Brasil, essa é ainda uma distância oceânica -, com
ações de um governo sério, probo, que pensa no próximo e no coletivo, suplantando
muitas vezes os interesses localizados, ele pôde dar um rumo, navegar para o lado
de um porto seguro, aplicar a democracia e os princípios que ele tanto conhece e
pratica. Ele partiu de princípios que são pontos de partida para atingir suas metas,
que  são  as  chegadas,  e  foi  fazendo  isso  progressivamente.  Baseado  nisso,
primeiramente ele fortaleceu a estrutura  do  Estado,  haja vista que na quinta-feira
entregou o governo.

Aconteceu  depois  que  já  tinham  chegado  à  Assembleia  os  dois  projetos  da
Defensoria Pública que acabam de estruturar uma instância em defesa do cidadão,
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principalmente pessoas mais humildes, mais pobres, em que a voz às vezes não é
tão forte, em razão do seu status social. E ele compôs estruturando o governo para
defender  os  pobres,  para  defender  as  pessoas  que  necessitam.  Muitas  vezes  a
Justiça tem uma visão do status social, e isso precisamos coibir ao longo do tempo,
porque o ser humano é imperfeito, às vezes trabalha para sobreviver e, às vezes,
para adquirir poder.

O poder tem muitos apelos, e ele sabe fazer essas diferenças. Então, com a sua
sabedoria, ele estruturou o Estado progressivamente e também, na parte estrutural e
na parte que compõe todas as instâncias das instituições do Estado, procurou criar
carreiras e planos para os funcionários de cada secretaria.  Lógico que isso é um
trabalho  hercúleo  porque,  historicamente,  Minas  Gerais  foi  sendo  construído
lentamente.  É  próprio  dos  governos  e  da  complexidade  de  governar.  Lógico  que
também gostaríamos de homenagear os governos passados, quer da oposição, quer
da situação. Não acredito que nimguém vá para o governo para fazer mal. Acredito
ainda na boa ação, tenho boa-fé nos políticos, nos governantes. As discussões, as
paixões partidárias têm de ficar abaixo dos interesses do povo. Como disse Marco
Aurélio,  no Supremo, estes dias: “A eleição não pode ser promovida pela riqueza
porque,  senão,  o  parlamento  vai  instituir  um  poder  plutocrático”.  Isso  não  pode
acontecer. Temos de combater essa situação. Por isso mesmo tem de ser combatido
o financiamento de campanha por empresas, o trânsito com empresários. Creio que
isso tenha de ser combatido, sim, porque quando uma mão lava a outra, no aspecto
da eleição, é muito perigoso.

O governador, sabedor de tudo, estruturou o Estado, o que seria, do ponto de vista
da medicina anatômica, mais estrutural e funcionalmente para atender à população
de Minas Gerais. Como ele fez isso? A partir de um orçamento que, até bem pouco
atrás, era fictício, um orçamento que, muitas vezes, atendia a apelos partidários. Ele,
na sua probidade, na sua visão imparcial identificada por todos os mineiros, do mais
graduado ao mais humilde, estabeleceu uma orientação para se fazer um orçamento
através da interface que a Seplag tinha com as diversas secretarias, como via o final
comum  das  informações  de  cada  secretaria.  Ele  tem  um  visor,  o  tempo  todo
dinâmico, da vida de cada ano de Minas Gerais, sempre.
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A Assembleia, já há mais tempo, vem aplicando o que está na Constituição: a lei do
orçamento, o Plano Plurianual de Ação Governamental. A revisão tem sido feita aqui,
e,  finalmente,  o  orçamento  de  cada  ano.  Nesse  orçamento  ele  conseguiu  com
inteligência criar mecanismos sábios para poder transformar esse orçamento próximo
do real, exatamente criando os projetos estruturadores e programas estruturais, haja
vista o Proacesso em 224 municípios de Minas Gerais. Isso foi uma conquista muito
importante  para  Minas  Gerais,  pois  conseguiu  colocar  asfalto  em  todos  os  853
municípios, às vezes com estrada distante de mais de 100km, que eu até conheço.
Então,  foi  levado  o  progresso  dos  diversos  indicadores  através  da  via  asfaltada.
Assim, chega a educação mais facilmente, chega a saúde mais facilmente, enfim, o
município  se  emancipa  mais  facilmente  porque,  sem  estrada,  muitas  vezes  o
município tem muitas dificuldades, e, assim, poderemos melhorar a educação sob
todos os aspectos.

Na educação - não preciso guardar segredo, porque há indicadores internacionais
que dão esse galardão à Minas Gerais -, o curso fundamental é feito agora em nove
anos. Isso melhora logicamente o curso fundamental e o curso médio. E o que vai
acontecer?  Mais  pessoas  vão  ingressar  na  universidade.  A educação  de  Minas
progrediu muito no governo Anastasia e foi alcançando as metas lentamente, mas foi
um  lentamente  que,  em  quatro  anos,  representou  muito.  Lógico  que  devem  ser
somados os oito anos do nosso grande governador Aécio Neves. Ele também sempre
contou com o apoio da Assembleia Legislativa. Esse apoio foi percebido na criação
da  nossa  Comissão  de  Participação  Popular,  para  fazer  o  planejamento  de  um
orçamento participativo com a participação do cidadão. Assim, fomos conseguindo as
transformações,  porque  governar  é  importante,  mas  é  preciso  fazê-lo  sempre
transformando  a  sociedade  cidadã.  Cada  cidadão  e  sua  família  vão  tendo  mais
oportunidades. Isso foi o que aconteceu no governo Anastasia.

Tanto  é  verdade,  que a  destinação  das verbas  desse orçamento  participativo  é
dirigida imparcialmente a cada município, por meio de programas como o Travessia.
O dinheiro chega ao prefeito por mérito, não interessando se seu partido é do PMDB,
do PT ou do PSDB, considerando-se critérios estabelecidos pelas secretarias que
deságuam  na  Seplag  e  na  Fazenda,  formando  uma  interface  entre  todas  as
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secretarias. Assim faz um governo que visa ao bem de Minas Gerais.
É claro que o governo não conseguiu fazer tudo que queria em 4 anos, mas em 12

anos Minas Gerais deu um salto de qualidade, tendo em vista a convivência do seu
povo,  as  conquistas de que uma família  precisa,  como encaminhar  seus filhos  e,
sobretudo,  dar-lhes  dignidade.  O  governo  procurou  ter  uma  meta,  e  qual  foi  o
resultado? Ele sempre disse que governar é alcançar bons resultados. E foi o que
aconteceu  com  o  governo  Anastasia,  por  meio  dos  projetos  estruturadores.  Por
exemplo, na saúde, há o programa Farmácia de Minas. Basta a secretaria fazer a
inscrição e aderir ao programa, que será orientada e receberá o dinheiro necessário,
juntamente  com  o  dinheiro  do  governo  federal.  Em  alguns  programas,  há  uma
interação com o governo federal e com o governo municipal. Apesar de a Federação
estar  arrecadando  muito,  a  distribuição  de  renda  é  difícil;  há  concentração  da
tributação em Brasília.

Precisamos de um pacto federativo. Ele governou fazendo diagnósticos, verificando
os resultados conquistados para o povo mineiro.  E está claro para todos nós, do
Legislativo, que convivemos com o povo, no dia a dia, que é preciso haver um novo
pacto federativo, no que tange, sobretudo, à tributação. Não queremos atirar pedra,
mas entendemos que isso é uma mazela localizada que precisa ser mudada. Tudo
isso é percebido por meio das ações do governo.

Há também o transporte sanitário que foi implantado e que, para mantê-lo em todos
os  municípios,  precisa  estar  incluído  no  orçamento  participativo  e  nos programas
estruturadores.  Há  o  Pro-Hosp,  que  representou  uma  injeção  de  recursos  nos
hospitais  regionais.  Foi  feito  de  acordo  com os  critérios  técnicos,  para  atender  à
população de forma mais adequada, conforme a necessidade cada dia mais gritante
e com maiores demandas.

Então, é por isso que estamos aqui fazendo uma apologia do governo, elogiando
tudo que ele construiu na saúde, na educação e para a juventude, sempre pensando
no povo de Minas Gerais.

O programa Caminhos de Minas está em andamento, a área de segurança tem
muitos programas, projetos e concursos programados. Enfim, queremos aqui prestar
uma homenagem ao governador  Anastasia pelo  bom governo que desempenhou.
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Certamente, vai concorrer ao Senado e servir bastante ao Brasil e a Minas Gerais.
Deixamos aqui a nossa gratidão imorredoura, nossos reconhecimentos pelos seus
bons serviços prestados a Minas Gerais. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.
O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, saúdo V. Exa., assim como saúdo

os colegas deputados, a nossa assessoria, os profissionais da imprensa, as pessoas
que nos acompanham das galerias. Cumprimento, de forma muito especial, aqueles
que, de suas casas ou, quem sabe, do seu ambiente de trabalho, espalhados por
nossa grande e querida Minas Gerais, em mais de 300 municípios, acompanham os
trabalhos desta Casa, nesta tarde.

O que me traz a esta tribuna, primeiramente, é a necessidade que sinto de falar de
uma  preocupação  muito  grande  que  tenho  como  presidente  da  Comissão  de
Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas desta Casa. Esta comissão
tem feito  um esforço que eu poderia, sem exagero,  chamar de hercúleo.  Ela tem
viajado por este Estado, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, atendendo aos pedidos
dos colegas deputados para a realização de audiências em suas cidades e regiões.
Temos  trabalhado  bastante  e  temos  encontrado,  Sr.  Presidente,  a  mesma  cruel
realidade em todas as cidades e regiões aonde fomos até agora, ou seja, a droga
tomou conta dos 853 municípios e dos distritos do nosso estado.

Ontem,  estivemos,  em audiência  pública,  na cidade de Manhuaçu.  Como todos
sabem,  aquela  cidade,  aquela  região  é  grande  produtora  de  café.  Ouvíamos  do
prefeito  que  agora,  na  época  da  colheita  do  café,  o  crack tem  chegado  até  as
lavouras, lamentavelmente.

O crack tomou conta do nosso estado. Sabemos que, como droga, não há apenas
essa.  Há  também  a  cocaína,  o  álcool,  as  anfetaminas,  mas  o  nosso  flagelo,
lamentavelmente, deputado Tadeu Martins Leite - V. Exa. sabe muito bem, pois já
realizamos três audiências na sua região -, é o crack. Infelizmente o crack está hoje
em segundo lugar entre as drogas mais consumidas do País, porque a que ainda
continua em primeiro lugar é o álcool.

Isso nos preocupa porque estamos perdendo uma geração. Não suportamos mais
ver pais e mães desesperados, amarrando e acorrentando seus filhos dentro de casa
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para não vê-los morrer na mão do tráfico por causa de dívida de uma pedra de crack.
Não aguentamos mais ver filhos agredindo os pais, chegando ao absurdo de roubar a
própria casa, se é que se pode caracterizar como roubo o filho tirar de dentro da casa
alguma coisa que pertence à família e, consequentemente, a ele. Assim tem sido
entendido. Esses filhos têm tirado de dentro de casa televisões, aparelhos de som,
sua boa roupa e seu tênis e têm trocado isso por droga.

Outro dia aconteceu um absurdo. Um dos meus assessores chegou a mim e disse:
“Deputado, a situação na casa da minha sogra está insustentável. Hoje meu cunhado
quebrou todos os banheiros, tirou todos registros de água, inundando a casa”. Por
que ele tirou os registros? Para usar como moeda para comprar crack.

A situação é realmente calamitosa. Tenho usado uma expressão que pode parecer
um exagero, mas a questão é de segurança nacional. Sabemos que 80% dos presos
em Minas Gerais e no Brasil têm algum tipo de ligação com as drogas. Vivemos uma
incoerência na relação com os usuários de drogas. Usar drogas no Brasil ainda é
crime, mas não é mais imputado ao usuário crime pelo uso. Isso é entendido como
problema de saúde.  Também creio  que é problema de saúde,  mas,  ainda assim,
continua sendo crime. Esse usuário, uma vez preso, é imediatamente colocado em
liberdade. Quem ganha com isso? O traficante. A nossa legislação produziu para ele
um cliente fidelizado, que não pode nem ser preso. Deputados, senhores e senhoras,
vejam a incoerência. O usuário de drogas não pode ser preso porque está usando
drogas, mas, se ele roubar um celular,  um relógio, um par de óculos ou qualquer
outro objeto para comprar droga, poderá ser preso por esse crime. Daí hoje vermos
um crescente número de presidiários com algum tipo de ligação com o mundo das
drogas.

Feita essa explanação, quero falar da minha indignação. Deputado Ulysses, quero
falar da minha frustração, da minha decepção. Marcamos uma audiência nesta Casa
para o dia de hoje. Queremos ouvir das autoridades o que foi feito, o que está sendo
feito ou o que será feito no tocante à prevenção e ao combate às drogas ilícitas, por
ocasião da realização da Copa do Mundo. Pela manhã concedi algumas entrevistas,
e  a  pergunta  era  essa:  “Deputado,  por  que  essa  preocupação  com  as  drogas
exatamente na Copa do Mundo?”. Eu digo: não é somente por ocasião da Copa do
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Mundo,  mas também por  causa dela,  deputado Paulo  Guedes,  por  uma linha de
raciocínio muito simples. Tenho certeza de que 80% de quem vai assistir à copa no
Brasil são brasileiros e torcedores vindos do Cone Sul, especificamente do Mercosul,
que não precisam de passaporte para entrar no País. É sabido por todos que o Brasil
não produz drogas.  O  Brasil  consome e é  rota  de  tráfico.  Temos a  maior  malha
rodoviária federal do Brasil. Temos fragilidade por fazermos divisa com cinco estados:
Rio  de  Janeiro,  Espírito  Santo,  Bahia,  Goiás  e  São  Paulo.  Somos  altamente
fragilizados  nas  nossas  divisas.  A droga  que  entra  no  Brasil  vem  de  países  da
América do Sul.

Mas  o  que  tem  sido  feito  para  proteger  nossas  famílias,  nossos  adolescentes,
nossos jovens? E mais: temos uma legislação sobre as drogas, mas agora temos um
vizinho,  o  Uruguai,  que  descriminalizou o  uso da maconha.  O  nosso vizinho tem
interpretação completamente diferente da nossa em relação ao uso da maconha, e
esses torcedores virão para o Brasil.

Então, falei da minha frustração, que vou explicar. Tenho em mão uma relação de
pessoas que foram convidadas a vir aqui, porque assim convém à boa política de
relação,  mas que poderiam ter  sido convocadas -  algumas  delas  -  porque,  como
deputados, temos a prerrogativa de, em vez de convidar, convocar para que venham
aqui secretários de Estado, entre outras pessoas. Mas, preferindo manter a boa e
educada  relação,  fizemos  o  convite.  Para  minha  frustração,  quando  cheguei  ao
Plenário, às 10 horas pontualmente, para a realização da audiência, aqui estavam
apenas os representantes da Polícia Militar.

Nosso secretário Thiago Nascimento Lacerda, filho do prefeito de Belo Horizonte,
Márcio Lacerda - que, infelizmente, não tem feito absolutamente nada em relação às
drogas em nossa capital -, é também o responsável pela Secopa. Precisávamos ouvir
esse secretário. O que tem sido feito? Produzimos uma cartilha - em três línguas, no
mínimo - orientando as pessoas sobre a legislação brasileira sobre drogas? Temos
algum aparato especial para o nosso estado e a nossa capital? Isso é uma questão
de vontade política, deputado Duilio de Castro. Quase 3 mil  soldados do Exército
estão agora no Rio de Janeiro e vão ficar lá por três meses. Ora, que coincidência:
três  meses.  Estamos  em abril;  os  próximos  três  meses  são maio,  junho  e  julho,
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exatamente o período da Copa do Mundo. Para resolver o problema de segurança
naquele estado, o Exército foi chamado. E foi chamado porque o estado percebeu a
fragilidade e o perigo que a população estava correndo e pediu socorro às Forças
Armadas.

E nós, o que estamos fazendo? Será que vamos esperar chegar o momento da
Copa do Mundo sem elaborar um plano de prevenção, um plano de ação e sem pedir
qualquer reforço, mesmo entendendo que somos muito frágeis? Temos 16.000km de
fronteira seca e menos de mil policiais federais para o policiamento. Isso é fazer de
conta  que  temos  vigilância  em  nossas  fronteiras.  É  fazer  de  conta.  Temos  cinco
divisas  e  a  maior  malha rodoviária  federal,  mas a  maioria  dos  postos  da  Polícia
Rodoviária  Federal  está  fechada.  E sabemos que boa parte  da droga circula  por
nossas  estradas.  Mesmo com o pouco de policiais  federais  que temos  na  malha
federal  no  Estado,  ainda vemos  em  alguns  momentos  apreensões  volumosas de
maconha,  de  cocaína  e  de  pasta-base,  mas  praticamente  todos  os  postos  estão
desativados. Estamos à mercê do tráfico.

E aí eu olho essa lista de autoridades que convidamos para a audiência pública e
me sinto  frustrado  e  indignado  ao  perceber  que  eles  não  compareceram  para  a
audiência  de  hoje,  que  ela  foi  apenas  cancelada  e  será  reagendada  para  uma
próxima  data.  Nós  vamos  realizar  essa  audiência,  e  dessa  vez  não  vou  usar  o
instituto educado do convite, vou usar aquilo que me é dado como prerrogativa nesta
Casa, como deputado: vou convocar para que venham aqui. Isso porque nós não
podemos,  da  nossa  parte,  fazer  o  esforço  que  estamos  fazendo,  trabalhar  como
temos trabalhado, viajando por este Estado, assim como temos viajado, e recebendo,
em  todas  as  cidades  e  regiões,  os  clamores  e  anseios  da  população,  vendo  o
desespero das famílias, e parecer que essas autoridades estão insensíveis, vivendo
em outro planeta, não na Terra, não em Minas Gerais.

É de lamentar. É frustrante ver todo empenho que temos feito muitas vezes não ser
encarado com a mesma responsabilidade e com a mesma seriedade por algumas
autoridades do Estado que têm o dever constitucional, até, de atender a esse convite,
a esse apelo e se apresentar. Deputado João Leite, fico realmente frustrado por isso.
A uma audiência de tamanha importância como essa que foi convocada para discutir
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a questão das drogas por ocasião da Copa do Mundo não aparecer, exceto a Polícia
Militar,  nenhum  dos  convidados,  é  frustrante  para  essa comissão.  V.  Exa.,  como
presidente  da  Comissão  de  Segurança,  sabe  do  problema,  conhece  de  perto  a
temática das drogas e também sabe da importância da realização de uma audiência
como essa. Portanto minha palavra de decepção, de frustração em relação a esse
não atendimento ao convite que foi feito.

Como eu disse, na próxima audiência vou usar da prerrogativa que me é dada de
convocar e não de, educadamente, convidar para que esta audiência seja realizada.
Não podemos deixar a população à mercê do que eventualmente poderá acontecer
por ocasião da Copa do Mundo, no tocante à invasão de drogas no nosso estado,
dada a nossa fragilidade em todos os sentidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Duilio de Castro.
O deputado Duilio de Castro - Muito obrigado. Quero saudar o presidente, deputado

Hely Tarqüínio, os deputados e as deputadas aqui presentes, as pessoas que nos
honram  com  a  presença  e  os  telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV
Assembleia.

Chegamos a esta tribuna neste momento para registrar nossa insatisfação com a
presidenta Dilma, que esteve em Minas Gerais mais uma vez. Quero registrar minha
insatisfação pelo desrespeito dela com os municípios.

Todos estão acompanhando a peregrinação que os prefeitos têm feito a Brasília em
busca  de  recursos,  porque  não  há  recursos  nos  municípios  para  cumprir
compromissos feitos pelos prefeitos. A presidenta, no ano passado, prometeu alguns
recursos para os municípios e dividiu em duas parcelas. Sabemos das dificuldades
dos municípios, que estão agonizando, que não têm orçamento, e a presidenta libera
pouco mais de 1 bilhão para dividir pelos 5.564 municípios do Brasil. Fiz uma conta
rapidamente,  deputado João Leite,  e  fiz  questão  de ligar  a  alguns  prefeitos  para
informar quanto estava caindo na conta deles.

E as informações vieram. Falo que é uma bagatela, porque, depois de um ano de
promessa, colocar R$130.000,00 nas contas dos municípios é algo inaceitável. Isso é
um desrespeito com os municípios, porque levam 70% do orçamento para Brasília e
não querem dividir o bolo. E os municípios não têm capacidade nenhuma de cumprir
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os seus compromissos. Infelizmente nos deparamos com todos os municípios,  de
Norte  a  Sul  e  de  Leste  a  Oeste  do  Estado,  sem  o  mínimo  de  estrutura  para
produzirem  políticas  públicas,  e  ninguém  quer  dividir  o  bolo.  Gastaram  mais  de
R$800.000.000,00 para fazer um porto em Cuba.

Eram  R$800.000.000.000,00?  Eu  estava  achando  que  eram  milhões.  Mas,
independentemente  de serem bilhões ou  milhões,  os  municípios  estão recebendo
R$130.000,00.

Queria chamar a atenção também para o fato de que a refinaria de Pasadena foi
comprada por  R$42.000.000,00,  e foi  pago mais  de  R$1.000.000.000,00 por  uma
empresa que custava R$42.000.000,00. Gasta-se dinheiro, abre-se o BNDES, e é
feito  o  empréstimo  de  R$400.000.000,00  para  a  construção  do  Itaquerão,  do
Corinthians, para ser pago em 15 anos. Por que não emprestam esse dinheiro para
se construírem estádios para os municípios?

O Brasil  não  tinha  condições  de  investir  em  estádios  para  a  Copa  do  Mundo.
Queremos  a Copa do Mundo,  mas temos de discutir  se  este é o  momento.  Isso
porque, infelizmente, a inflação está batendo na nossa porta, a nossa economia está
destroçada e foram corrompidos os pilares de sustentação da nossa economia. Não
conseguimos mais sair de casa por causa da insegurança, pois as nossas fronteiras
estão  arrebentadas,  arreganhadas,  para  entrar  armas,  drogas.  Como o  deputado
Vanderlei Miranda falou, estamos escancarados. Entra cocaína, crack,  do jeito que
querem. E não é só para abastecer o Brasil.  O Brasil  está servindo de rota para
abastecer o mundo, porque não temos Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal.
Atravessamos este Brasil inteiro sem que a Polícia Federal pare um carro, porque ela
não existe. Estamos com as nossas fronteiras escancaradas. E, depois de entrarem
toneladas e mais toneladas de drogas, querem que os municípios e o Estado deem
conta de procurar, tomar e prender as pessoas que infelizmente estão adoecendo os
nossos filhos. Isso é inaceitável.

Deputado Rômulo Viegas, a refinaria que está sendo construída no Nordeste, que
custaria R$2.500.000.000,00, já atingiu o valor  de R$18.000.000.000,00.  Chamo a
atenção para essa situação, porque todo esse aparato financeiro que estão gastando
não chega aos municípios.
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E quero chamar a atenção dos municípios. Precisamos de uma reforma tributária.
Tenho cobrado isso e me manifestado em favor dos municípios. Não se pode fazer o
que  estão  fazendo  com  os  municípios.  Não se  pode  dar  R$130.000,00  para  um
município,  pois  ele  não  dá  conta  de  comprar  nada.  Com  R$130.000,00  não  se
compra sequer uma van para a área da saúde. O prefeito fez vários compromissos
com  a  sociedade,  com  seus  eleitores,  mas,  ao  assumir  a  cadeira,  sente  aquela
tristeza em ver o orçamento comprometido.

Hoje  é  impossível  administrar  um  município  e  produzir  as  políticas  públicas
necessárias.

Aí, vem a presidenta ao Estado de Minas Gerais pensando que está realizando um
grande  feito,  um  investimento  enorme,  quando  fala  em  pouco  mais  de
R$1.000.000.000,00.  Só  que  pouco  mais  de  R$1.000.000.000,00  é  para  5.564
municípios produzirem políticas públicas. O que se compra com R$130.000,00? Um
aparelho de raios X. Além disso, dá para inteirar  para comprar uma  van ou duas
ambulâncias. Agora, demora um ano para liberar R$130.000,00 para os municípios e
pensa que está fazendo favor. Esse é o 0,6%. Todos os municípios receberão, ou
melhor, receberam nas suas contas R$130.000,00. Isso é brincadeira. Estou falando
aqui porque sou municipalista e defensor do dinheiro arrecadado na mercearia, no
supermercado e na periferia. O dinheiro tem de voltar, o recurso tem chegar lá para
produzir políticas públicas.

Infelizmente,  vemos  que  hoje  estamos  num  país  desgovernado,  com  a  nossa
economia fragilizada e a inflação batendo à porta. O governo está dando enorme
prejuízo ao setor elétrico e à Petrobras para segurar a inflação. Não tem Cristo que
aguente um governo que, infelizmente, sacrifica a população. Até há pouco tempo
podíamos andar nas ruas e sair, nossos filhos podiam voltar tarde da noite e estudar.
Eu estava verificando o orçamento. Hoje se gasta mais de R$500.000.000,00 para
produzir estudo em Cuba, de onde estão trazendo os médicos. Não sou contra isso
porque precisamos de mais médicos, sim, mas queremos os nossos filhos médicos e
espaços para que estudem. Isso é lógico. Encontro inúmeras pessoas que querem
disputar o vestibular para estudar medicina.

Queria chamar  a atenção de todos e dizer  que,  independentemente  de partido,
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temos de brigar nesta Casa, sim, e pressionar o governo federal para que abra seu
cofre e faça uma reforma tributária que dê condições aos municípios de respirarem e
cumprirem seus compromissos. O deputado Paulo Guedes está aqui e sabe disso
porque anda no Norte de Minas. Tenho certeza de que todos os seus prefeitos estão
reclamando que não têm dinheiro, assim como os prefeitos dos deputados Rômulo
Viegas,  Pompílio  e  Tadeuzinho  e  os  meus.  Quando  chego  aos  municípios,  é  só
choradeira. Com toda razão, porque não têm dinheiro. Agora, vem trazer um recurso
desse, uma bagatela dessa de socorro ao município. Socorrer o quê? O que se faz
com isso? O que faz o município que requer 0,6% e recebe R$130.000,00?

Isso  que  estou  dizendo  é  um  absurdo  porque  não  querem  discutir  reformas
importantes para o nosso país, como a tributária, a política e a do Judiciário, a fim de
dar-lhe condições de desenvolver-se. Não querem discutir maioridade penal. Como
se consertará o País? Como tirar um país do terceiro mundo e levá-lo para o primeiro
mundo se não querem discutir?

Têm de discutir esses temas polêmicos. Têm, sim, porque senão não vai resolver.
Se não abrem essa discussão com a sociedade,  como vamos conseguir  resolver
esses problemas? Mais cabeças pensam melhor do que uma, buscam e oferecem
mais soluções. É para isso que quero chamar a atenção de cada um vocês. Temos de
continuar pressionando, sim. O País não pode continuar nessa estagnação e crescer
1,5%,  2%,  2,5%.  Queremos  crescer  8%,  10%,  11%,  12%,  como a  China,  temos
condições. Mas não. Não temos como crescer porque não temos energia elétrica, não
há investimento em infraestrutura,  não temos estradas nem ferrovias, então como
vamos nos desenvolver?

O  deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  deputado  Duilio  de
Castro.  Vou somar  ao  seu pronunciamento  coisas importantes.  Estamos vendo o
governo realmente sem planejamento. Anunciaram que iam baixar o custo da energia
elétrica, e agora a Aneel - isso tem de ficar claro para a população - está autorizando
aumento  na  conta  de  mais  de  15%.  Até  fico  impressionado com a  coerência  do
deputado Weliton Prado, do PT, que está entrando - vi isso hoje no jornal - contra
essa  decisão  da  Aneel.  Está  faltando,  portanto,  planejamento,  está  havendo
desperdício de água, que está indo para o mar. Não investiram nas usinas elétricas,
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temos de custear as térmicas. Agora a conta de luz vai subir. Quero ver em quem eles
vão depositar a culpa, e esse vai ser o meu pronunciamento nos próximos dias.

Simultaneamente, V. Exa. fala do descontrole dos preços no Brasil, onde a inflação
já bateu o teto da meta. Você que nos acompanha, fique atento, porque o coelhinho
da Páscoa vai vir vestido com a roupa do dragão da inflação. Fiquem atentos a isso.

Mais ainda: a taxa de juros básicos do País, Taxa Selic, já está 11% ao ano. Então,
realmente não há o que fazer com esse caos em que está se transformando a falta de
planejamento do governo e o descaso com os municípios e os estados. A presidenta
Dilma manda ao Congresso a possibilidade de modificar o indexador das dívidas dos
estados e dos municípios, trocando o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna -
IGP-DI  -  pelo  Índice Nacional  de Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA.  Mas,  na
mesma hora, recuou. Não vai mais fazer isso. Queria atender a prefeitura de São
Paulo, mas, ao resolver que isso ia atender Minas Gerais e demais estados, o projeto
está na gaveta. Não vai atender. Então fica realmente muito difícil governar nessas
condições. O que é preciso é colocarmos alguém no governo que reveja toda essa
situação, trazendo mais segurança, mais saúde, mais investimento em infraestrutura
e, mais ainda, controlando a inflação, que já está batendo violentamente à porta dos
consumidores do País.

O deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, falo aqui em nome de
muitos  prefeitos  que  gostariam  de  estar  neste  espaço  para  reclamar  da  sua
insatisfação  em  relação  ao  orçamento  que  infelizmente  lhes  é  imposto  garganta
abaixo. Com isso, eles não têm condições de cumprir. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.
O deputado Pompílio Canavez* - Boa tarde, presidente Hely, boa tarde, deputados

e deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Uso a tribuna hoje
para falar de dois assuntos: um é a transposição das águas do Rio Paraíba do Sul,
reivindicada  pelo  governador  de  São  Paulo;  o  outro,  a  Universidade  Federal  de
Alfenas, que completou 100 anos na semana passada.

Quero começar falando sobre a Bacia do Rio Paraíba do Sul, pois estranhamente o
governo do nosso estado não tem se pronunciado sobre esse assunto, que é muito
importante para uma região do Estado, a Zona da Mata.
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Hoje, eu e o deputado Doutor Wilson, que é de Muriaé, teríamos uma audiência
pública na referida cidade, porém o avião da Assembleia que nos levaria até lá não
pôde levantar voo devido a um intenso nevoeiro na cidade que impediu a decolagem.
Por  isso,  quero  me  justificar  com  as  pessoas,  os  ambientalistas,  o  prefeito,  o
presidente da Câmara e os presidentes de comitês de bacia que estarão lá.  Não
pudemos estar presentes por causa desse contratempo.

Quero aproveitar para dizer que, como sou da Comissão Extraordinária das Águas,
causa-me estranheza o fato de o governo do Rio de Janeiro, que está no final da
Bacia  do  Rio  Paraíba  do  Sul,  estar  tão  preocupado.  O  governo  e  a  Assembleia
carioca estão realizando audiências, pois estão preocupados com a transposição das
águas no Estado de São Paulo. Aqui, em Minas Gerais, estamos agindo como se
nada estivesse acontecendo.

O Rio Paraíba do Sul nasce em São Paulo,  passa pela Zona da Mata mineira,
deságua  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  é  responsável  pelo  abastecimento  de
dezenas de cidades na Zona da Mata, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Boa parte
da  região  da  Zona  da  Mata  usa  as  águas  da  Bacia  do  Rio  Paraíba  do  Sul  na
agricultura. O governo de São Paulo já apresentou o pedido dessa transposição à
Agência Nacional de Águas - ANA. Para citar números mais fáceis de entender, a
água que querem retirar do Rio Paraíba do Sul para jogar no Sistema Cantareira, que
abastece principalmente a capital de São Paulo, seria suficiente para abastecer uma
cidade com mais de 2.100.000 habitantes. Poucas cidades do Brasil  têm mais de
2.100.000 habitantes. Podemos citar Belo Horizonte e mais algumas. A retirada dessa
água pode inviabilizar o abastecimento não só no Rio de Janeiro, que tem reclamado
e gritado bastante, mas também e especialmente no Estado de Minas Gerais. Por
isso, o silêncio da Secretaria de Meio Ambiente, do Igam e do governo do Estado são
preocupantes.

Se em São Paulo, que é o estado locomotiva do País, cujo governo é do PSDB e
impera há muitos anos... Hoje vi na imprensa uma análise. Foi por falta de gestão que
em  São  Paulo  está  faltando  água.  Se  aqui,  com  um  sistema de  meio  ambiente
estadual, já passamos por dificuldades tremendas com as nossas águas em todo o
Estado, imaginem o que vai acontecer se retirarem do Paraíba do Sul esse montante,
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essa proporção de água que estou citando, que é inicial? A quantidade de água que
será retirada inicialmente seria suficiente para abastecer a população de uma cidade
com mais de 2.100.000 habitantes.

Isso  me causa preocupações.  Como sou militante  na  área da água  e  do  meio
ambiente, preocupo-me ao ver o Rio de Janeiro se mobilizar. O governador de lá foi à
TV e à imprensa para dar o grito: “Não mexam na água dos cariocas”. E, em Minas
Gerais, o principal estado, o que mais contribui com os rios da Bacia do Rio Paraíba
do Sul, há um silêncio completo. Não dizem nada. É como se isso não fosse conosco.

É essa preocupação que trago para os telespectadores da TV Assembleia e para os
deputados. Além disso, trago uma cobrança ao novo governador e ao novo secretário
de Meio Ambiente, que já foi procurador do Estado, para que deem aos mineiros uma
satisfação, que digam porque o Estado está quieto. Por que a principal riqueza do
nosso estado, a água, está sendo levada dessa maneira, e o governo do Estado age
como se não estivesse acontecendo nada. Hoje mesmo, o deputado Rogério Correia
esteve  em  uma audiência  pública  sobre  o  mineroduto  no  Jequitinhonha.  A água
retirada do Jequitinhonha para levar minério para o litoral, para o porto, daria para
abastecer uma população de 400 mil pessoas. Poucas cidades em Minas Gerais têm
essa população.  Então,  essa apatia,  essa inércia  com as  nossas águas,  com os
nossos rios, é deveras preocupante.

Concedo aparte ao deputado Paulo Guedes, mas solicito que seja breve porque
ainda desejo falar a respeito da Universidade Federal de Alfenas.

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Serei rápido ao tecer alguns comentários.
Primeiro,  quero parabenizá-lo pelo pronunciamento,  que mostra uma preocupação
que considero muito correta com relação à água. Mas gostaria de ater-me somente
por  2 minutos  à fala do  deputado Duilio  de  Castro.  Parece que o deputado está
morando em outro País, porque vendeu, nesta tribuna, um país que não existe. Esse
país  de terceiro mundo que ele citou  não existe.  Era um país de terceiro mundo
quando  vivia  de  pires  na  mão  diante  do  FMI,  na  época  do  Fernando  Henrique,
quando o salário mínimo não chegava a U$70,00. Naquela época, sim, tínhamos 40
milhões  de  pessoas  abaixo  da  linha  da  pobreza,  o  desemprego  imperava,  não
tínhamos  reservas  cambiais.  Hoje,  não,  pois  estamos  no G20,  fazemos  parte  do
grupo das grandes economias mundiais.
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O ex-presidente Lula conseguiu fazer com que este país voltasse a crescer. Ele não
fez  mágica  nenhuma,  apenas  distribuiu  renda,  deu  oportunidade  para  aqueles
brasileiros que estavam fora do mercado de trabalho, que não podiam comprar, que
não eram de fato consumidores, porque não tinham nem salário. Esses programas
sociais, como o Bolsa Família, a recuperação do salário mínimo, que hoje vale quase
U$400,00  e  não  quebrou  ninguém,  a  geração  de  22  milhões  de  empregos  com
carteira assinada, os programas estruturantes do PAC, o Minha Casa Minha Vida, o
Luz para Todos, enfim, foi esse conjunto de ações e de investimentos pesados na
educação que nos permitiu tirar o País, no últimos 11 anos, daquela tranqueira. Não
aceito mais que alguém fale que o Brasil  é  um país  de terceiro mundo. Estamos
causando inveja aos países do antigo primeiro mundo.

A Espanha, que era do primeiro mundo, está com 30% de desemprego, enquanto
nós temos a menor taxa de desemprego do mundo. Portanto, esses deputados são
desinformados. Recebem a cartilha do PSDB para virem aqui ler sem saber o que
estão dizendo,  para  falar  mal  do  nosso país,  o País  que vai  realizar  a Copa do
Mundo, o País que vai realizar as Olimpíadas, o País que tem mais de 300 bilhões de
reservas cambiais, o País que pagou a dívida externa que eles fizeram em 500 anos.
Não  podemos  admitir,  não  podemos  ficar  calados,  não  podemos  aceitar  que
deputados usem a tribuna para falar mentiras com relação ao nosso país. O povo
brasileiro não merece isso, Pompílio. Muito obrigado.

O deputado Pompílio  Canavez* -  Obrigado.  Concedo aparte ao deputado Paulo
Lamac.

O deputado Paulo Lamac (em aparte)* - Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero
parabenizar  V.  Exa.  pela  atuação  à  frente  da  comissão  das  águas,  levantando
discussões de máxima importância para toda a população mineira. A discussão que V.
Exa.  traz  no  momento  demonstra  o  que  tem  sido  dito  aqui  reiteradas  vezes.
Infelizmente, estamos no clima de fim de governo, fim de festa, então é necessário
que,  apesar  de  toda  preocupação,  o  novo  governo  que  se  estabeleceu  tome
providências.

Da mesma maneira, queremos falar a respeito do Projeto de Lei nº 4.839, de nossa
autoria,  que trata exatamente da  questão da água retirada do nosso estado para
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utilização em minerodutos, que não é sequer cobrada nem considerada.
Além de mandarmos embora recurso estratégico que hoje é o mais precioso do

mundo, nós nos damos ao luxo de fazer isso sem taxar,  sem cobrar e sem exigir
qualquer tipo de retorno dessa água, que por vezes é lançada ao oceano como se
fosse um recurso sem nenhum valor.

Parabenizo V. Exa. e solicito que, junto à Comissão das Águas, se realize audiência
para  debater  esse  projeto  que  requer  a  regulamentação  da  retirada  de  recursos
hídricos  de  nosso estado para  essa finalidade.  É importante,  indiscutivelmente,  a
questão do minério, mas não podemos pensar que a água é menos valiosa que o
minério. Talvez estejamos jogando fora um recurso mais valioso até que aquele que
está sendo transportado.

Concluindo, deputado Pompílio Canavez, gostaria de me ater à fala do deputado
que o antecedeu. Parece que ele desconhece dados objetivos da realidade. Hoje a
taxa  de  crescimento  dos  países  é  extremamente  baixa  no  mundo.  Essa taxa  de
crescimento no Brasil, de pouco acima de 2%, é a terceira maior taxa de crescimento
do PIB de todos os países do mundo. É a terceira maior, os demais ficaram para trás.
Gostaríamos que o Brasil  crescesse mais, claro, todavia precisamos analisar tudo
isso no contexto internacional. Esses 2% são muita coisa frente à realidade mundial.
Gostaria de dizer que o Brasil cresceu meio por cento em termos de produtividade
industrial. Parece pouco, mas Minas diminuiu 1,8% da produção industrial do último
ano, segundo dados do IBGE divulgados nesta semana. Isso ocorreu em todos os
estados? Não, o Brasil cresceu meio por cento. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e
Amazonas cresceram, mas Minas se encontra na lanterna, lamentavelmente.

Precisamos  fazer  um  debate,  mas  com  o  pé  na  realidade,  para  não  ficarmos
lançando palavras ao vento sem muita objetividade. Muito obrigado, deputado.

O deputado Pompílio Canavez* - Obrigado, deputado Paulo Lamac. Antes de tratar
da Unifal, quero falar um pouco sobre esse assunto tratado pelos deputados Paulo
Lamac, Paulo Guedes e Duilio de Castro. Fui prefeito por dois mandatos. É ótimo ser
prefeito  tendo  Lula  como  presidente.  Os  prefeitos  que  conheço,  de  períodos
anteriores ao governo Lula, viveram uma tragédia. Quando Fernando Henrique era
presidente e Itamar Franco governador, a situação era muito difícil. Até o governo do
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Estado passava por dificuldades. Quando fui prefeito e fazia as contas, percebia que
6% de todo o orçamento do município tinha de ser obrigatoriamente usado para pagar
gasolina,  para  pagar  contas  da  Polícia  Militar,  da  Polícia  Civil,  do  Corpo  de
Bombeiros, do IEF, da Emater. Isso ocorreu quando fui prefeito, já há algum tempo.
Imaginem  a  situação agora,  o  percentual  deve estar  beirando os  10%.  Duilio  de
Castro, é uma inversão. O prefeito do município mineiro ajuda mais o Estado que o
Estado ajuda o município. Há uma inversão. O prefeito ajuda o Estado, e o Estado
acaba faltando com seu compromisso para com o município.

No  dia  25  de  abril,  Sr.  Presidente,  teremos  aqui  uma  reunião  solene  para
homenagear o centenário da Universidade Federal de Alfenas. Convido para o evento
todos os ex-alunos da universidade, da antiga Efoa. Quem mora aqui na capital, na
Grande Belo Horizonte, pode estar conosco às 10 horas do dia 25 de abril, quando
faremos nossa comemoração. Não é toda universidade que pode dizer que está em
funcionamento  há  100 anos.  Ela  foi  transformada em universidade pelo  Lula,  em
2003.  Deputado  Sargento  Rodrigues,  a  escola  possuía  três  cursos:  farmácia,
odontologia e enfermagem. Hoje, depois que o Lula a transformou em universidade,
ela possui 33 cursos e está presente em três cidades do Sul de Minas. É uma grande
honra  termos  uma  universidade  que  completa  100  anos.  Quero  parabenizar  seu
reitor, Paulo Márcio, assim como todos os trabalhadores da universidade. Obrigado,
presidente.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, serei breve, mas não poderia deixar
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de fazer esta questão de ordem, até porque fiz um compromisso com o Sindicato dos
Servidores  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Sindalemg.
Deputado Hely Tarqüínio, nosso presidente da reunião, direciono a fala inicialmente a
V.  Exa.,  que é nosso 2º-vice-presidente, para fazer-lhe, de pronto,  um apelo para
participar conosco da reunião de terça-feira próxima, às 15 horas, com o presidente
Dinis  Pinheiro,  em  que  trataremos  das  reivindicações  dos  servidores  do  Poder
Legislativo de Minas Gerais. Mais cedo, tivemos uma reunião com o presidente do
Sindalemg e com vários servidores. Cerca de 70, 80 servidores participaram dessa
reunião  com  o  diretor-geral,  Eduardo  Moreira,  e  com  este  deputado,  na  sala  da
diretoria.  Presidente,  posso dizer  a V.  Exa.  que a pauta entregue ao presidente é
enxuta, feita com os pés no chão. Ela retrata, eu diria, até de forma acanhada, as
solicitações que os servidores do Legislativo estão fazendo. Quero dizer que é grande
minha satisfação em defender essa causa, porque todo mundo lá fora, presidente,
procura os deputados para tratar das suas reivindicações. Somos procurados pelos
servidores de todos os Poderes, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e do Executivo, e alguns deputados, não sei por qual motivo, deixam passar
despercebidas as reivindicações dos próprios servidores. É necessário atendermos a
todos lá fora, de forma democrática, mas também devemos ter esse olhar zeloso e
cuidadoso para  com  os  servidores  do  Poder  Legislativo.  Falei  na  reunião  com o
diretor-geral da Casa, Eduardo Moreira, sobre uma solicitação de auxílio-alimentação
no valor de R$540,00, e vou falar também com o presidente. Eu mesmo disse ao
Serginho, ao Flávio e aos demais que eles fizessem uma reivindicação igual à do
Judiciário. Eu participei das negociações dos servidores do Poder Judiciário. Lá, eles
recebem R$710,00 de vale-alimentação. Aqui,  eles colocaram uma proposta muito
humilde, Carlão, de R$540,00, e eu disse ao Eduardo Moreira: "O que colocaram aqui
é algo acanhado". E vou dizer ao presidente: "Olha, não podemos nos esquecer de
que os servidores da Assembleia é que dão suporte ao trabalho das comissões, ao
trabalho do Plenário, à Escola do Legislativo e na Rádio. Ou seja, em tudo que os
deputados fazem, quem dá sustentáculo são os servidores do nosso Poder. Posso
afirmar a V. Exa. que a reivindicação para a data-base é uma reposição da inflação de
2013-2014. Isso é o mínimo que podemos fazer para atender aos nossos servidores.
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Temos  também  aqui  o  sistema de  avaliação  de  desempenho  e  a  premiação  do
quadro de recrutamento amplo. A minuta desse anteprojeto foi discutida por mim, pelo
deputado  Dilzon  Melo,  pelo  deputado  Sebastião  Costa  e  pelo  deputado  Adelmo
Carneiro  Leão.  A  proposta  está  pronta.  Precisamos  pensar  nos  servidores  de
recrutamento  amplo.  Eles  auxiliam,  assessoram os deputados  por  10,  15,  20,  30
anos, presidente, e, às vezes, o deputado perde o mandato e ele sai com uma mão
na frente e outra atrás. É preciso que o presidente tenha também essa questão para
resolver. Quanto às perdas, deputado Rogério Correia - no momento em que liguei
para V. Exa., quando V. Exa. estava participando da Comissão de Meio Ambiente, a
requerimento de sua autoria -, e não pôde participar, deixei clara na reunião a postura
de V. Exa. também em defesa dos servidores. Sabemos quais são os deputados que
têm  uma  preocupação  a  mais,  que  têm  esse  carinho,  esse  zelo.  Então,  Sr.
Presidente,  encerrando  as  minhas  palavras,  quero  dizer  que  a  Assembleia
Legislativa,  no  período  de  2011  a  2014,  teve  o  acréscimo  de  21,89  em  seu
orçamento; o Ministério Público - e é bom, deputado Rogério Correia, que V. Exas.
prestem bastante atenção -, que é órgão, e não Poder, teve o acréscimo de 59,17; o
Tribunal de Justiça, 69,75; e o Tribunal de Contas do Estado, 79,57. Então, esses
órgãos e Poderes tiveram uma evolução de sua receita muito superior à do Poder
Legislativo, portanto está na hora do Poder Legislativo. Quero dizer a V. Exa. que
participamos  e  que  os  servidores  foram  extremamente  respeitosos,  mas  estão
mobilizados. Na terça-feira, estarão acompanhando de perto a reunião e esperamos
que  nosso  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  e  V.  Exa.,  que  compõe  a  Mesa,
efetivamente, recebam os servidores de forma fraternal e propositiva, pois a pauta
entregue é sensata, enxuta e, acima de tudo, pé no chão. Então, faço um apelo a
todos os deputados e deputadas desta Casa para virem apoiar o pleito dos servidores
efetivos, de recrutamento amplo e de função pública. Essa é a minha questão de
ordem na tarde de hoje. Muito obrigado.

O deputado Cabo Júlio - Em primeiro lugar, quero esclarecer que, ao fim de minha
fala, não pedirei a V. Exa. que verifique o quórum em razão da necessidade e em
respeito aos defensores públicos, para podermos votar a redação final do projeto. Sr.
Presidente, hoje houve a troca de comandos no Corpo de Bombeiros Militar: saiu o
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Cel.  Sílvio,  e entrou o Cel.  Gamaliel.  Estive  lá,  e queria desejar  sucesso ao Cel.
Gamaliel nessa empreitada como novo comandante-geral e reiterar um pedido que
lhe fiz pessoalmente - e temos conversado a esse respeito - para que o Corpo de
Bombeiros  convoque  os  excedentes  do  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais  -  CHO.
Foram 30 vagas, e estamos trabalhando para que esse número chegue a 60 e a 90,
em  um  total  de  92  excedentes.  Já  ficou  estabelecido  isso,  essa  conversa  está
iniciada,  e  precisamos definir  quantos serão.  Portanto,  ao  mesmo tempo em que
desejo sucesso ao Cel. Gamaliel, quero reiterar meu pedido para que os excedentes
sejam chamados. De igual forma, queria fazer  um pedido ao comando da Polícia
Militar. Estamos trabalhando para que os excedentes do CHO PMMG também sejam
chamados. Hoje, a instituição tem um claro de, no mínimo, 10 mil policiais; existem
cidades que têm menos policiais que há 10 anos, portanto há a necessidade desses
oficiais  CHO.  Queremos  também  pedir  ao  Cel.  Sant'Ana  e  ao  Cel.  Brito  que
convoquem  esses  excedentes.  Por  último,  Sr.  Presidente,  de  uma  forma  muito
tranquila, queria dizer que a Sedes tem alguns prédios em Belo Horizonte, alguns no
Betânia e outros em Santa Luzia. Quem são os policiais militares, civis e bombeiros
que os habitam? São os policiais que estavam em áreas de risco, em locais onde
suas casas caíram ou onde havia risco de inundação; policiais que foram ameaçados
por bandidos em razão de sua função profissional, ou seja, a secretaria os retirou da
área de risco e os colocou nesses conjuntos habitacionais, que não são das polícias,
mas sim conjuntos de prédios onde a Sedes tem alguns apartamentos. Na semana
passada, fomos surpreendidos pela diretoria da Polícia Civil, da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros  com uma carta  de  despejo  para  esses  policiais.  Procurei  o
secretário Rômulo,  e, pela segunda vez,  ele reiterou que,  nesta semana,  teremos
uma conversa para que esse despejo não aconteça, pois, Sr. Presidente, no caso do
Betânia, de 30 a 40 famílias estão sendo ameaçadas de despejo, e existem outros 50
apartamentos da mesma Sedes vazios, portanto não se justifica despejar os policiais
e bombeiros desses prédios. Se fosse para tirar e colocar outro colega na mesma
situação,  isso  se  justificaria,  mas,  para  ficarem vazios  e  até  correrem o  risco  de
invasão, não se justifica. O secretário me falou, agora há pouco, que teremos uma
nova conversa para darmos uma última forma a esse despejo, dilatarmos esse prazo
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e, quem sabe, até criarmos um mecanismo para que esses policiais civis, militares e
bombeiros possam comprar esses . Esse, então, é o nosso pedido. E trazemos a
nossa saudação especial  ao  Cel.  Gamaliel,  comandante  do  Corpo de Bombeiros,
desejando-lhe sucesso em sua gestão. 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  7.596,  7.597  e
7.607/2014, da Comissão de Segurança Pública, 7.598 a 7.604/2014, da Comissão
de  Direitos  Humanos,  7.605/2014,  da  Comissão  do  Trabalho,  e  7.606/2014,  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  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  7ª
Reunião  Ordinária,  em  2/4/2014,  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  5.059,  5.060  e
5.064/2014, da Comissão de Fiscalização Financeira; de Educação - aprovação, na
6ª  Reunião  Ordinária,  em  2/4/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.830  a  4.832  e
4.874/2014,  do  governador  do  Estado,  e  dos  Requerimentos  nºs  7.317/2014,  do
deputado Dalmo Ribeiro Silva, 7.350/2014, do deputado Sávio Souza Cruz, e 7.453 a
7.455/2014, da Comissão de Participação Popular; de Direitos Humanos - aprovação,
na 6ª Reunião Ordinária, em 2/4/2014, do Projeto de Lei nº 4.756/2013, do deputado
Paulo  Guedes,  e  do  Requerimento  nº  7.348/2014,  da  deputada  Liza  Prado;  de
Segurança  Pública  -  aprovação,  na  9ª  Reunião  Ordinária,  em  8/4/2014,  dos
Requerimentos nºs 7.478, 7.479, 7.499 a 7.501, 7.525 e 7.532/2014, do deputado
Sargento Rodrigues, 7.480/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, 7.486, 7.493 a
7.498,  7.511  a  7.520,  7.526  e  7.534/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  7.487  e
7.488/2014, do deputado Anselmo José Domingos, 7.502 e 7.503/2014, do deputado
Leonardo Moreira, e 7.505/2014, da Comissão de Participação Popular; de Turismo -
aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 8/4/2014, do Projeto de Lei nº 4.735/2013,
do  deputado  Duarte  Bechir,  com  a  Emenda  nº  1,  e  dos  Requerimentos  nºs
7.318/2014, do deputado Rômulo Veneroso, 7.349/2014, do deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 7.421 e 7.477/2014, do deputado Jayro Lessa, e 7.428/2014, da deputada Liza
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Prado; de Esporte - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 8/4/2014, do Projeto de
Lei  nº  4.951/2014,  do deputado Antônio Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs
7.490/2014, dos deputados João Leite, Anselmo José Domingos e Marques Abreu, e
7.509/2014, do deputado João Vítor Xavier; de Assuntos Municipais - aprovação, na
7ª Reunião Ordinária, em 8/4/2014, dos Requerimentos nºs 7.245/2014, do deputado
Celinho do Sinttrocel, 7.250/2014, do deputado Fred Costa, 7.354 e 7.364/2014, do
deputado  Fábio  Cherem,  7.355  a  7.357  e  7.508/2014,  do  deputado  Bosco,
7.358/2014,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  7.427/2014,  do  deputado  Glaycon
Franco, 7.491/2014, do deputado Anselmo José Domingos, 7.521 e 7.522/2014, do
deputado Tony Carlos, e 7.523 e 7.524/2014, da deputada Ana Maria Resende; do
Trabalho - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 2/4/2014, dos Projetos de Lei nºs
1.497/2011, do deputado Carlin Moura, 3.444/2012, do deputado Rômulo Veneroso,
na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Justiça, 4.823/2013, do
deputado Duilio de Castro, 4.886/2014, da deputada Luzia Ferreira, e 4.932/2014, do
deputado  Leonardo  Moreira,  e  do  Requerimento  nº  7.449/2014,  da  Comissão  de
Participação Popular; e de Transporte - aprovação, na 5ª Reunião Extraordinária, em
8/4/2014, dos Projetos de Lei nºs 4.494/2013, do governador do Estado, 4.670/2013,
do deputado Jayro Lessa, com as Emendas nºs 1 e 2,  e dos Requerimentos nºs
7.528/2014, do deputado Tenente Lúcio, e 7.533/2014, do deputado Anselmo José
Domingos;  e  pelos  deputados  Cássio  Soares  -  informando  que  reassumiu  seu
mandato a partir de 4/4/2014; Gil Pereira - informando que reassumiu seu mandato a
partir de 4/4/2014; Lafayette de Andrada - indicando o deputado Fred Costa para vice-
líder do BTR (Ciente. Publique-se.); e Lafayette de Andrada e Inácio Franco, cujo teor
foi publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da deputada Liza Prado em que solicita
a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  303/2011,  e  dos  deputados  Ivair
Nogueira em que solicita a retirada de tramitação do Requerimento nº 7.224/2014, e
Hélio Gomes em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.918/2014
(Arquivem-se os projetos e o requerimento.).
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Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei  nº  4.918/2014,  do deputado Hélio Gomes, o Projeto de Lei  nº  4.985/2014, do
deputado Rogério Correia,  passa a tramitar,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 12. Assim sendo, a presidência, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno, encaminha o Projeto de Lei nº 4.985/2014 às Comissões de
Justiça e do Trabalho, para parecer.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 57/2014 e do
Projeto de Lei nº 4.828/2014 (À sanção.).

Questões de Ordem
O  deputado  Carlos  Pimenta -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  abordar,  com  a

aquiescência de V. Exa.,  dois temas extremamente importantes.  O primeiro deles,
presidente, é que, há alguns anos, a cidade de Montes Claros está sendo assolada
por  uma série  de  tremores.  Alguns com magnitude de até 4.2 na Escala  Richter,
atingindo  bairros,  derrubando  casas,  interrompendo  o  fornecimento  de  energia
elétrica.  Enfim,  essa  situação  está  trazendo  uma  apreensão  muito  grande  à
população de Montes Claros. Já abordamos esse assunto, mas gostaria de trazê-lo
oficialmente a esta Casa para que possamos tomar uma providência. Não estamos
acostumados com tremores, nenhuma construção da cidade de Montes Claros foi
construída para suportar  esses abalos sísmicos.  É um verdadeiro pavor.  O último
tremor  aconteceu  há  alguns  dias,  à  noite,  quando  eu  estava  dormindo.  Quando
acordei, a casa estava toda tremendo. Isso aconteceu em vários bairros de Montes
Claros. No domingo, houve cinco tremores. Não estamos recebendo nenhum tipo de
informação. O órgão que fiscaliza e controla tremores, que tem sismógrafo e fornece
essas informações, localiza-se em Brasília e, muitas vezes, depois das 18 horas, não
funciona, e no final de semana também não. Então, a população não sabe o que está
acontecendo. Dizem que é uma falha geológica a 2km de profundidade e 3km de
extensão,  que  corta  toda  a  cidade,  mas  que  não  tem  perigo,  é  apenas  um
tremorzinho,  um  balanço.  Falta  informação.  Quero  trazer  esse  problema,  essa
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preocupação  do  povo  de  Montes  Claros,  porque  as  pessoas  estão  apavoradas,
deputado Rogério. Se alguém soltar um foguete, todos saem correndo de dentro de
suas casas. Montes Claros é o único lugar do Brasil em que as crianças estão tendo
aulas de sobrevivência. Estava vendo um oficial do Corpo de Bombeiros fazendo uma
simulação. Ao gritar a palavra “tremor”, todos os meninos se escondiam debaixo das
cadeiras e das mesas. É amadora a forma como se tratam essas questões de Montes
Claros. Neste momento, estou fazendo um alerta, porque pode ocorrer um prejuízo
maior ou acontecer de alguma pessoa ser vitimada no município. É importante que o
governo do Estado, o governo federal e a Defesa Civil encarem esse problema com
mais  seriedade.  Não  basta  dizerem  que  não  há  problema,  que  os  técnicos  já
visitaram o local. Uma pessoa até brincou dizendo que o técnico que veio do Japão
falou: “isso acontece todos os dias na minha cidade”. Mas, no Japão, o povo está
preparado para isso; lá há orientação, informação, educação para lidar com essas
situações. No Japão, os edifícios são construídos para suportar tremores acima de
7.5 na Escala Richter, mas os de Montes Claros não suportam isso. Os barracões
estão rachando, caindo, e a população está alarmada. Fica aqui o meu alerta. Estou
falando em nome do povo de Montes Claros. Espero que essa denúncia chegue à
Defesa Civil. Vamos tentar promover um grande debate, porque quem está lá sente-
se  apavorado.  Não estamos  acostumados  com isso.  O primeiro  ponto  é  esse.  O
segundo ponto, presidente, é que quero comunicar que realizamos uma audiência
pública  em  Montes  Claros,  na  segunda-feira,  para  tratar  da  instalação  de  uma
agência do Ceasa Minas. Foi uma audiência muito boa, com grande participação da
população  e  das  lideranças.  A  Assembleia  marcou  um  ponto  espetacular  na
realização dessa audiência. Sr. Presidente, mas ficou também um alerta de que não
basta nos preocuparmos com a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros se
não os tivermos. Já estamos vivendo um período que se apresenta como a maior
seca da história do Norte de Minas.  Hoje temos cidades em que falta  água para
abastecimento  humano.  Portanto,  a  situação  é  grave.  É  claro  que  é  importante
discutir a implantação do Ceasa, a encampação do Ceanorte, mas estou fazendo um
alerta, e vamos tratar desse assunto, chamar as autoridades estaduais, federais e até
municipais para discutir esta seca. Quando, presidente, chegam os meses de julho e
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agosto, começam as medidas emergenciais. Vão à Conab, que manda o milho, que
por sua vez é vendido aos produtores rurais, mas não há para todo o mundo. Depois,
vêm os caminhões-pipa. É um sufoco, um desespero. Isso tem acontecido todos os
anos. Estou propondo, e vou fazê-lo de maneira formal,  fazermos aqui,  meu caro
deputado Rogério Correia, uma discussão para ver o que é possível fazer, com o que
a Copanor e a Copasa podem participar,  assim como o Dnocs,  que tem feito  um
trabalho muito bom na região, além da Codevasf, da Emater, enfim, dos órgãos do
governo do Estado. Isso para que tenhamos essa discussão ainda no começo da
seca e não nos efeitos devastadores que ocorrem nos meses à frente, geralmente
agosto e setembro. Então, estou comunicando a realização dessa audiência. Como
fruto dela, fica o alerta de que o governo do Estado, esta Casa, o governo federal
devem  sentar-se  à  mesma  mesa  para  começarmos  a  discutir  a  seca  de  2014.
Sabemos que vamos ter seca todos os anos, mas as ações emergenciais não podem
acontecer na última hora, na hora do sufoco. Essa foi a decisão dessa reunião que
houve em Montes Claros. Quero, oficialmente, que conste nos anais da Casa o alerta
deste deputado a fim de que discutamos a seca de 2014 a tempo e a hora, para que
as medidas cheguem e possam, pelo menos, amenizar um pouco do efeito da seca.
Muito obrigado.

O deputado Rogério Correia - Muito obrigado, presidente, deputado Hely Tarqüínio.
Também  solicitei  a  palavra  neste  momento  para  falar  do  Norte  de  Minas  e  do
problema da falta d'água. Em primeiro lugar, parabenizo o deputado Carlos Pimenta
pela iniciativa. Julgo fundamental discutirmos medidas que devem ser tomadas. É
importante que agricultores familiares e produtores saibam que medidas estão sendo
tomadas anteriormente ao acontecimento do período em que a água está escassa, da
maior seca dos últimos tempos. Hoje, na parte da manhã, deputado Hely Tarqüínio,
foi realizada na Comissão de Meio Ambiente uma audiência pública sobre a questão
do mineroduto  no Norte  de  Minas.  Imagine,  deputado,  tudo isso  que o  deputado
Carlos  Pimenta  falou,  que tem agravado  a  situação  da falta  d'água no  Norte  do
Estado,  e  mais  a  expectativa  de  um mineroduto  capaz  de levar  água,  e  junto  o
minério,  que  conseguiria  abastecer  1,8  Montes  Claros,  quase  duas.  Essa  é  a
quantidade de água que está  planejada para  ir  embora  no  mineroduto  levando o
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minério de ferro, junto com a lama do minério. Se alguém de fora chegar ao Norte de
Minas e pensar sobre isso, vai dizer que estamos doidos. A pessoa perguntaria como
podem colocar um mineroduto nessa região. Mas vou colocar um outro ingrediente.
Essa água vai sair da Bacia do Rio Jequitinhonha, provavelmente de Irapé. O Rio
Jequitinhonha  é  aquele  que  está  definhando.  Não  existe  um  programa  de
recuperação e de revitalização desse rio. Não existe absolutamente nada. Tira-se da
Lagoa  de  Irapé  -  V.  Exa.  conhece  muito  bem  o  Estado  -,  que  está  no  Alto
Jequitinhonha.  Depois  da Lagoa de Irapé,  o rio vai  passar  por  uma parte do Alto
Jequitinhonha, pelo Médio, que é o mais seco, e pelo Baixo Jequitinhonha, até ir para
a Bahia e desaguar em Belmonte, que fica no Sul da Bahia. Tiraríamos água dali, da
Lagoa de Irapé. “Ah, há nova alternativa, um afluente do Rio Jequitinhonha”. Isso dá
na mesma. Tirariam água suficiente para abastecer quase duas Montes Claros de lá.
Esse projeto  está  em  curso,  e,  infelizmente,  a  ANA deu  concessão para  que  se
retirasse água de Irapé. O governo do Estado, o governador Anastasia fez um decreto
tornando de utilidade pública áreas de sete municípios para passar o mineroduto.
Dizem que o Ibama aprovou. O governo federal aprova uma parte, que é onde passa
o  mineroduto,  e  o  governo  de  Minas  libera  a  área  a  ser  desapropriada.  Vai  ser
desapropriada com dinheiro do Estado para uma empresa, a Sul América de Metais -
SAM. Tudo isso está sendo feito para que uma empresa leve a água e o minério.
Presidente,  para  enriquecer  quem? Isso  é  em  nome do desenvolvimento.  Alguns
enchem a boca e dizem: “É a redenção do Norte de Minas”. Não é, presidente. Tirar
água da região - o deputado Carlos Pimenta descreveu muito bem a situação de lá -
para que ela vá embora de Minas Gerais dessa forma, por via do mineroduto. Hoje de
manhã essa atividade foi avaliada.  A SAM esteve aqui com representantes e nos
mostrou  o  planejamento.  Fiquei  mais  preocupado  porque  o  promotor  de  Meio
Ambiente  que  também  veio  disse  que  o  que  eles  solicitaram  é  uma  parte  do
empreendimento. O procurador-promotor perguntou à SAM se isso era realmente a
única coisa que fariam, mas a empresa disse que não poderia adiantar. O promotor
sabe que futuramente eles vão querer explorar o dobro do que pediram. Então, o
impacto ambiental  será muito maior  do que o avaliado agora.  Estou falando isso,
presidente,  porque  será  uma  grande  discussão.  Aprovamos  na  Comissão
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Extraordinária das Águas uma ida lá. Queria o apoio do presidente, deputado Hely
Tarqüínio, pois ele sabe da preciosidade que é a água. Não podemos mais autorizar
minerodutos em Minas Gerais. Nosso estado está secando. Nosso estado é a caixa-
d'agua do País, mas estamos com sérios problemas neste período de seca. A água
está  ficando  escassa.  Já  temos  muitos  minerodutos  cortando  a  Zona  da  Mata,
cortando Conceição do Mato Dentro. Há minerodutos por todos os lados. Agora isso
virou uma onda. Um companheiro do Movimento dos Atingidos por Barragem - MAB -
lembrou  bem  aquele  livro  As veias  abertas  da  América  Latina.  O  livro  narra  a
colonização e mostra toda riqueza do País indo embora para a Europa. Agora ela vai
por meio da água. As veias abertas da América Latina continuam abertas no processo
de  colonização.  Estou  fazendo  esse  alerta.  Apresentei  vários  requerimentos.  Um
deles solicita à ANA que refaça sua posição; outro solicita ao governador que também
refaça sua posição em relação ao decreto. Sei que tanto o governo federal quanto o
estadual  não  podem  ir  contra  Minas  Gerais  e  aceitar  esse  crime ambiental,  que
considero da maior gravidade. Estou solidário com o povo do Norte de Minas que
esteve aqui hoje. Eles estão apavorados com a situação apresentada. A água do Rio
Jequitinhonha ser usada para enriquecer uma empresa em nome do desenvolvimento
não serve a Minas Gerais. Muito obrigado.

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  10,  às  9  horas,  nos  termos  do  edital  de  convocação,  e  para  a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2013, EM

17/12/2013
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa e

Gustavo  Valadares  (substituindo,  respectivamente,  os  deputados  Lafayette  de
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Andrada e Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BTR) e Juarez Távora
(substituindo  o  deputado  Duilio  de  Castro,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Juarez Távora,  declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria
constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e  suspende  a
reunião para aguardar deliberação do Plenário. Às 19horas, o presidente verifica a
inexistência de quórum para a continuidade da reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.
Sebastião Costa, presidente - Ana Maria Resende - Glaycon Franco.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2014
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Luiz  Humberto  Carneiro  e  Tadeu  Martins  Leite,  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 Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar 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  4.698,  4.707 e  4.712/2013 (deputado  Luiz  Humberto  Carneiro);  4.720,
4.721 e 4.732/2013 (deputado Tadeu Martins 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  são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 4.698, 4.707, 4.712, 4.720, 4.721 e 4.732/2013. Cumprida a finalidade da reunião,
a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada.
ATA DA 4ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO DA CIPE SÃO FRANCISCO, EM

19/3/2014
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ana Maria Resende

e os deputados Paulo Guedes e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  coordenador,  deputado  Paulo  Guedes,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. O coordenador
informa que a reunião se destina a apreciar 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.  Em  seguida,  o  coordenador,  deputado  Paulo  Guedes,
passa  a  direção  dos  trabalhos  ao  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  para
apresentação de requerimento de sua autoria. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja realizada audiência
pública nos Municípios de Pirapora, São Francisco, Januária, Manga e Arinos com a
finalidade  de  discutir  o  andamento  dos  trabalhos  de  revitalização  do  Rio  São
Francisco, bem como a retomada das obras da hidrovia no referido rio. Logo após, o
deputado Paulo Guedes reassume a direção dos trabalhos. Cumprida a finalidade da
reunião,  o  coordenador  agradece  a  presença  de todos,  convoca os  membros  da
comissão  para  a  próxima  reunião  regional  na  cidade  de  Pirapora,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2014.
Paulo Guedes, coordenador.

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

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/3/2014
Às  11h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Anselmo  José  Domingos,  Paulo  Guedes  e  João  Leite  (substituindo  o
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deputado  Gustavo  Valadares,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  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 Paulo Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e
a discutir  e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de
ofício  da  Sra.  Andréa  Ferreira  Bastos,  procuradora  do  Trabalho,  informando  que
caberá recurso administrativo a ser protocolizado no prazo de 10 dias, contados do
recebimento da intimação, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho, referente a
encaminhamento  de  cópia  das  notas  taquigráficas  da  15ª  Reunião  Extraordinária
desta comissão. Comunica também o recebimento dos seguintes ofícios, publicados
no  Diário  do Legislativo  nas  datas entre  parênteses:  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões
Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (28  e  29/11/2013,  7,  19  e  28/12/2013  e  25/1  e
15/2/2014); dos Srs. José Elcio Santos Monteze, diretor-geral do DER-MG (28/11 e
20/12/2013 e 25/1/2014); Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do
Dnit  (29/11,  7 e 19/12/13);  Danilo  de Castro,  secretário  de  Governo (19/12/2013);
Carlos Melles, secretário de Transportes (20 e 28/12/2013); José Reinaldo da Motta,
secretário  de  Controle  Externo-MG do Tribunal  de Contas da  União (20/12/2013);
Josué Costa Valadão,  secretário  de Governo de Belo Horizonte (30/1/2014);  Júlio
César dos Santos Esteves, secretário em exercício de Casa Civil (30/1/2014); e da
Sra.  Alessandra  Cristina  Azevedo  Cardoso,  chefe  de  gabinete  do  Ministro  das
Comunicações (27/2/2014).  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.  O  Projeto  de  Lei  nº  4.449/2013  é  retirado  da  pauta,
atendendo-se a requerimento do deputado Anselmo José Domingos, aprovado pela
comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
por  unanimidade,  os  Projetos  de Lei  nºs  4.560/2013 (relator:  deputado Adalclever
Lopes) e 4.774/2013 (relator: deputado Celinho do Sinttrocel) que receberam parecer
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por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 7.248, 7.334, 7.352, 7.353 e 7.360/2014. 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  9.370/2014,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, a quantidade de acidentes na ciclovia da
Lagoa da Pampulha;

-  nº  9.371/2014,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, a não transferência das concessões de
táxi para parentes dos permissionários em Belo Horizonte;

- nº 9.372/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, a situação da Rodovia MG-10 no trecho que liga
os Municípios de Congonhas do Norte a Conceição do Mato Dentro;

- nº 9.373/2014, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado
à  Rede  Globo  pedido  de  providências  para  que  seja  utilizado  o  sinal  de  Belo
Horizonte e não o de Montes Claros nas transmissões para o Município de Curvelo;

- nº 9.374/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
presidente da Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. - Metrominas - pedido de
informação sobre a sondagem realizada em 2012 e 2013 visando a ampliação do
metrô do Município de Belo Horizonte.

Submetido a votação, é designado relator deputado João Leite para emitir parecer
sobre  o  requerimento  nº  9.375/2014,  dos  deputados  Rogério  Correia  e  Adelmo
Carneiro Leão, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, a proposta de gerenciamento do metrô de Belo Horizonte, a relação entre a
CBTU, a Metrominas e os trabalhadores metroviários e a proposta de estadualização
ou privatização do metrô da capital. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Gustavo Valadares - Rogério Correia.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/3/2014
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Marques Abreu,

membro da supracitada comissão. Com base no art.  120,  inciso III  do Regimento
Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada. A
presidência informa que a reunião se destina a debater a execução das obras do
Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -,
tendo em vista dar continuidade à visita realizada pela Comissão em 2012 e discutir e
votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir os Srs. Rodolfo Benda, diretor do Centro Esportivo Universitário,
representando o Sr. Jaime Arturo Ramirez, reitor da UFMG; Ângelo Minardi, assessor
do secretário adjunto de Estado de Turismo e Esportes, representando os Srs. Tiago
Nascimento de Lacerda e Adebilson Idalino de Sousa,  subsecretário  de Esportes;
Sérgio Teixeira  da Fonseca,  diretor  da  Escola  de  Educação Física,  Fisioterapia  e
Terapia  Ocupacional  da  UFMG;  Bruno  Pena  Couto,  diretor  do  Conselho
Administrativo  do  Centro  de  Treinamento  Esportivo  da  UFMG;  Lessek  Antoni
Szmucttrowski, professor e supervisor técnico da área de atletismo, e Luciano Sales
Prado, coordenador técnico-científico do Centro de Treinamento Esportivo, que são
convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência,  na  qualidade  de  autora  do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Marques Abreu, presidente - Ulysses Gomes - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 25/3/2014
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Dalmo Ribeiro
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Silva,  e  o  deputado  Rômulo  Veneroso  (substituindo o  deputado  Bráulio  Braz  por
indicação da liderança do BAM), membros da supracitada comissão. Registra-se a
presença dos deputados Tony Carlos e Luiz Henrique. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da a ata da reunião anterior, dá-a como aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  a
situação dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais, bem como a viabilidade
de  instalação  de  uma  Frente  Parlamentar  em  apoio  aos  referidos  circuitos.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cláudia
Bolognani, superintendente de políticas do turismo, representando Tiago Nascimento
de  Lacerda,  secretário  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes;  Daly  Batista  Coelho,
presidente  da  Federação  dos  Circuitos  Turísticos  de  Minas  Gerais  -  Fecitur  -  e
presidente  do  Circuito  Turístico  do Lago de Três Marias  -  Turlago -  Três  Marias;
Danielle Feyo Lopes, presidente do Circuito Turístico Caminho Novo - Juiz de Fora; e
os Srs.  Ralph de Araújo Justino, prefeito  Municipal  de Tiradentes e presidente do
Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes - Tiradentes; Breno de Castro Alves Carone,
vice-prefeito Municipal de Brumadinho e presidente do Circuito Turístico Veredas do
Paraopeba Brumadinho; Eduardo Henrique de Oliveira, gestor do Circuito Turístico
Serra do Cabral; Adalton Gonçalves de Oliveira, representante dos trabalhadores na
atividade turística; Anderson Souza Borges, vice-presidente do Conselho Estadual do
Turismo; e Manoel Pedro Leal, presidente do circuito dos Lagos, que são convidados
a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Rômulo
Veneroso, 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.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Duarte Bechir - Liza Prado.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/3/2014

Às  16h37min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Sávio  Souza

Cruz, Carlos Henrique, Wander Borges e Duarte Bechir (substituindo o deputado João

Vítor Xavier, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Wander

Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a 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 9.328/2014, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja realizada reunião

da Comissão de Minas e Energia para debater, em audiência pública, os impactos e

as ações para mitigar os efeitos do baixo nível do reservatório do Lago de Furnas;

-  nº  9.329/2014,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  para  debater,  em audiência  pública,  a

destinação da Serra da Gandarela.

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:

-  nº  9.382/2014,  do  deputado  Carlos  Henrique,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião da Comissão de Minas e Energia para debater,  em audiência pública,  os

impactos  da  mineradora  Anglo  American  e  de  seu  mineroduto  no  Município  de

Conceição do Mato Dentro.

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

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.

Sávio Souza Cruz, presidente - Tiago Ulisses - Wander Borges - Gustavo Corrêa.
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2014

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,
Carlos Pimenta 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 Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes pareceres:
pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.730/2013 na forma do Substitutivo
n° 1 (relator: deputado Carlos Pimenta); pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de
Lei nºs 248/2011, na forma do Substitutivo n° 1 (relator: deputado Pompílio Canavez)
e 4.282/2013 na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda nº 1, apresentada. (relator: deputado Carlos Pimenta). 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 4.794/2013
(relator: deputado Pompílio Canavez), votando "sim" os deputados Carlos Mosconi,
Carlos Pimenta e Pompílio Canavez. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  7.163,  7.343  a  7.345  e  7.405/2014.  Na
oportunidade,  o deputado Carlos  Pimenta apresenta requerimento  em que solicita
seja  adiada  a  votação  do  Requerimento  n°  7.373/2014,  o  que  é  aprovado  por
unanimidade. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão.  É recebido pela presidência,
para posterior apreciação, o seguinte requerimento:

-  nº  9.384/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Carlos  Mosconi  e  Pompílio
Canavez, em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o
Programa  “Ver  Minas”,  com  participação  da  equipe  técnica  da  SES  e  que  seja
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realizada visita desta comissão a um local onde o Programa “Ver Minas” esteja sendo
executado.

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

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Carlos Pimenta, presidente - Arlen Santiago - Doutor Wilson Batista.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2014
Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Carlos  Mosconi  e  Marques  Abreu  (substituindo  o  deputado  Tiago  Ulisses,  por
indicação do BAM), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o  presidente,  deputado Elismar  Prado,  declara aberta a  reunião  e,  em virtude da
aprovação de requerimento do deputado Carlos Mosconi, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Maria Coeli
Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (2),
publicados no Diário do Legislativo, respectivamente, nos dias 13 e 22/3/2014. 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. Após discussão e votação
nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, os
Projetos  de  Lei  nºs  4.882  e  4.888/2014  (relatora:  deputada  Luzia  Ferreira),  que
receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação  é  aprovado  o
Requerimento nº 7.351/2014. Nesse momento, registra-se a presença do deputado
Rômulo  Veneroso.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Luiz Henrique, presidente - Tadeu Martins Leite - Carlos Pimenta.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/3/2014
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Inácio  Franco  e  Romel  Anízio,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Antonio  Lerin.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude
da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater a aplicação da Lei Florestal Mineira (Lei nº 20.922, de 16/10/2013) pelo poder
público, bem como a implantação e operacionalização do Cadastro Ambiental Rural -
CAR - e comunica o recebimento de ofício do Sr. Mário César de Oliveira, presidente
da  Associação  dos  Distribuidores  de  Insumos  Agrícolas  do  Cerrado  -  Adicer  -,
solicitando que seja realizada reunião desta Comissão para serem apresentadas e
discutidas  as  propostas  para  adequação  da  legislação  estadual  sobre  algumas
reivindicações do segmento de insumos agrícolas. O presidente acusa o recebimento
das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  4.848/2013  (deputado  Inácio
Franco),  4.869/2014  (deputado  Fabiano  Tolentino)  4.668,  4.895  e  4.930/2014
(deputado Romel Anízio) e 4.944/2014 (deputado Antônio Carlos Arantes), todos em
turno  único;  e  4.835/2014  (deputado  Inácio  Franco),  no  1º  turno.  A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Cláudia Pinto,
subsecretária  de  Gestão  e  Regularização  Ambiental  Integrada  da  Semad,
representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  secretário  de  Estado  de  Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  Ana  Paula  de  Melo,  coordenadora  da
assessoria de Meio Ambiente, representando o Sr.  Roberto Simões, presidente da
Federação  da  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Faemg  -,  Lígia  Vial
Vasconcelos,  assessora  jurídica,  representando  a  Sra.  Maria  Dalce  Ricas,
superintendente-executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -, e
os Srs.  Rodrigo Sant'Anna Alvim, diretor  da Faemg, Igor  Lopes Braga,  advogado,
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representando  o  Sr.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  deputado  federal  e
presidente da Associação Mineira de Silvicultura - AMS -, Leonardo Vieira de Faria,
gestor  ambiental  da  Semad,  Thiago  Rodrigues  Cavalcanti,  advogado  de  meio
ambiente, representando o Sr. Olavo Machado Júnior, presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, Bertholdino Apolônio Teixeira Júnior,
diretor-geral  do  IEF-MG,  Eduardo  Nascimento,  assessor  de  meio  ambiente,
representando o Sr. Vilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores
na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fetaemg  -,  Fausto  Varela  Cançado,
presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais - Sindifer -,
Jadir Oliveira, gerente de meio ambiente, representando o Sr. Mário Ferreira Campos
Filho, presidente do Sindicato da Indústria  de Fabricação do Álcool  no Estado de
Minas  Gerais  -  Siamig  -,  João  Henrique  Vieira  da  Silva,  assessor  jurídico,
representando  o  Sr.  Romeu  Borges  Araújo  Júnior,  presidente  do  Sindicato  dos
Produtores Rurais  de Uberaba,  Luiz Carlos  Cardoso Vale,  engenheiro florestal  do
Instituto  Terra  Brasilis  de  Desenvolvimento  socioambiental,  Rogério  Noce,  ouvidor
ambiental do Estado de Minas Gerais, Ricardo Rodrigues de Almeida, vice-presidente
do Sindicato dos Produtores Rurais  de Unaí,  representando o Sr.  Altair  de Souza
Maia, presidente, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.
Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.
Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  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, 7 de abril de 2014.
Paulo Guedes, presidente - Carlos Pimenta - Luiz Henrique.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2014
Às 9h30min, comparece na Câmara Municipal de Caratinga o deputado Vanderlei

Miranda,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o
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presidente, deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior,  a  qual dá por aprovada, e a subscreve.  A presidência
informa que a reunião se destina a debater o enfrentamento ao uso de crack e outras
drogas no Município de Caratinga e região. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários da reunião para ouvir a Sra. Sueli de Oliveira Amorim, secretária municipal
de Saúde, e os Srs. Marco Antônio Ferraz Junqueira, prefeito municipal de Caratinga,
José do Carmo Fontes, presidente da Câmara Municipal de Caratinga, Júlio Ferreira
Andrade, juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caratinga, Walter Zwicker Esbaille
Júnior, juiz da 2ª Vara Criminal e Juizado da Infância e Juventude da Comarca de
Caratinga, Marco Aurélio Abrantes Rodrigues, juiz do Juizado Especial Criminal da
Comarca  de  Caratinga,  Maj.  PM  Sérgio  Renato  da  Silva,  comandante  da  22ª
Companhia  Independente  de  Polícia  Militar  de  Caratinga,  Sílvio  Henrique  Pagy
Corrêa,  delegado  Regional  de  Polícia  Civil  de  Caratinga,  Marcelo  Dias  Martins,
promotor  de  justiça  da  Comarca  de  Caratinga,  Moacyr  Costa  Rabello,  defensor
público  da  Comarca  de  Caratinga,  Jaelson  de  Oliveira  Gomes,  presidente  do
Conselho de Pastores da cidade de Caratinga - Pastorear -, Elan Montgomery Tebas,
presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de
Caratinga,  e  Rômulo  Fabrício  Gomes  Costa,  vereador  da  Câmara  Municipal  de
Caratinga, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência 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, 2 de abril de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Lafayette de Andrada.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/3/2014
Às  10h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
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Carlos  Pimenta  (substituindo  o  deputado  Sargento  Rodrigues,  por  indicação  da
liderança do BAM) e Gustavo Valadares (substituindo o deputado Leonardo Moreira,
por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião,
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 violência na Serra do Cipó, no Distrito de Santana do Riacho, e a
discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da
seguinte correspondência: ofício dos Srs. Braulio Braga de Paula, vice-presidente da
Associação  Amigos  da  Lapinha  de  Santana  do  Riacho,  solicitando  o  apoio  da
comissão  para  a  melhoria  da  segurança  pública  no  Distrito  da  Lapinha;  e  João
Antônio  da  Trindade,  prefeito  municipal  de  Baldim,  solicitando  providências  da
comissão para a solução do problema da criminalidade no município. A presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Flávia  Josélia
Nogueira Ribeiro, diretora de Planejamento das Políticas do Turismo e Esportes e
Mariana Rocha, assessora da Superintendência de Estado de Turismo e Esportes; e
os  Srs.  André  Ferreira  Torres,  prefeito  Municipal  de  Santana  do  Riacho;  Wander
Pereira, vice-prefeito de Santana do Riacho; Gustavo Henrique de Souza Campos,
secretário municipal de Turismo e Meio Ambiente de Santana do Riacho; Neilton da
Paz Marques, presidente da Câmara Municipal de Santana do Riacho; Fábio Moreira
Santos, prefeito de Jaboticatubas e presidente do Circuito Turístico Parque Nacional
Serra  do  Cipó;  Ronaldo  de  Oliveira  Rezende,  engenheiro  de  comercialização  da
Cemig; Christian Nunes de Andrade, delegado regional da Delegacia de Polícia de
Santa Luzia;  Rafael  Ferreira Salim,  delegado regional  da  Delegacia  de Polícia de
Jabuticatubas; vereador José Ferreira da Silva, da Câmara Municipal de Santana do
Riacho; Coronel PM Alexandre Antônio Alves, comandante da 3ª Região da Polícia
Militar; tenente-coronel PM Helbert William Carvalhais, comandante do 35º Batalhão
de Polícia Militar; 1º-tenente PM Afonso José do Nascimento, comandante do Pelotão
de Santana do Riacho; e Denilson Martins, presidente do Sindicato dos Servidores da
Polícia Civil de Minas Gerais - Sindpol; que são convidados a tomar assento à mesa.
A presidência concede a palavra ao deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento
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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 9.410/2014, dos deputados Carlos Pimenta, João Leite e Gustavo Valadares,
em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências
para a duplicação ou para a construção de nova ponte no acesso ao Distrito de Serra
do  Cipó,  visando  à  melhoria  da  mobilidade  e  maior  segurança  aos  habitantes  e
motoristas que transitam pela MG-10;

- nº 9.411/2014, dos deputados Carlos Pimenta, João Leite e Gustavo Valadares,
em que solicitam seja encaminhado à Presidência da Cemig pedido de providências
para que se promovam urgentes estudos para a ampliação de serviços de iluminação
pública, extensão de rede, substituição de iluminação e outros serviços no Distrito de
Serra do Cipó e nos municípios que compõem o Circuito Turístico da Serra do Cipó;

- nº 9.412/2014, dos deputados Carlos Pimenta, João Leite e Gustavo Valadares,
em que solicitam seja encaminhado ao governo do Estado e ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências para a reativação imediata do posto policial situado no
Km 93 da Rodovia MG-10,  visando à melhoria da  segurança nos municípios  que
compõem o Circuito Turístico da Serra do Cipó;

- nº 9.413/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado e à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências
para a instalação de uma delegacia especializada no atendimento aos turistas no
Distrito de Serra do Cipó;

- nº 9.414/2014, dos deputados Carlos Pimenta, João Leite e Gustavo Valadares,
em que solicitam seja encaminhado ao governo do Estado e à Secretaria de Estado
de  Transporte  o  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  conclusão,  com
urgência, dos serviços duplicação, drenagem e obras complementares do trecho da
MG-10 situado no perímetro urbano do Distrito de Serra do Cipó;
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- nº 9.415/2014, dos deputados Carlos Pimenta, João Leite e Gustavo Valadares,
em que solicitam seja realizada reunião da Comissão de Segurança Pública com o
diretor-geral do DER-MG e com o diretor da Cemig para discutir  a utilização, pela
Cemig,  dos equipamentos do  DER-MG,  a fim de levar  a extensão de energia da
subestação da Cemig localizada no Município de Jaboticatubas até o Distrito da Serra
do Cipó e região;

- nº 9.416/2014, dos deputados João Leite, Carlos Pimenta e Gustavo Valadares,
em  que  solicitam  seja  realizada  visita  da  Comissão  de  Segurança  Pública  ao
secretário de Estado de Defesa Social, ao comandante-geral da PMMG e ao chefe da
Polícia Civil para discutir o remanejamento dos policiais civis e militares lotados na 3ª
Região de Segurança Pública do Estado.

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

Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2014
Às 10h53min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro, Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Antonio Lerin, por indicação
da Liderança do BTR) e Gustavo Valadares (substituindo o deputado Doutor Wilson
Batista,  por  indicação da  Liderança do BTR),  membros da  supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Luiz Humberto Carneiro, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 discutir e votar pareceres em fase de redação final e proposições
da  comissão.  O  presidente  acusa o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das
quais  designou  como  relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:
Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013 (deputado Lafayette de Andrada) e
Projetos de Lei nºs 4.560 e 4.664/2013 (deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
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pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação,  é  aprovado  o  Parecer  de  Redação  Final  da  Proposta  de  Emenda  à
Constituição  nº  62/2013.  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 discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.560 e 4.664/2013. 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, 2 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - João Leite - Tiago Ulisses.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2014
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os deputados Celinho do Sinttrocel, Duarte Bechir (substituindo o deputado Bosco,
por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Glaycon  Franco  (substituindo  o  deputado
Bosco,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  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 Duarte Bechir,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  O presidente  acusa o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as
quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos
de Lei nºs 4.737/2014 (deputado Bosco); 3.821/2013 e 5.005/2014 (deputado Celinho
do Sinttrocel), todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno
único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 1.497/2011 e
3.444/2012,  este  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e



605
____________________________________________________________________________

Justiça  (deputado Bosco).  Registra-se  a  presença  da  deputada Liza  Prado.  Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.823/2013 e 4.932/2014 (relator: deputado
Bosco) e 4.886/2014 (relator: deputado Celinho do Sinttrocel) que receberam parecer
pela aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 7.449/2014,
que recebeu parecer por sua aprovação. Registra-se a presença do deputado Wander
Borges, e retira-se o deputado Duarte Bechir. 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 9.391/2014, da deputada Rosângela Reis, em que solicita sejam encaminhadas
à presidência da Câmara dos Deputados, aos líderes partidários daquela Casa e aos
deputados  federais  do  Estado de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  do  debate
público que versou sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº  555/2006 que
"isenta da contribuição previdenciária os servidores públicos inativos e pensionistas
da  União,  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  municípios",  realizado  no  dia
17/3/2014,  acompanhadas  de  pedido  de  providências  para  que  as  referidas
autoridades apoiem a inclusão imediata da proposta na pauta de votações;

- nº 9.392/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
da  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  as  condições  de  trabalho  e
segurança  dos  trabalhadores  das  minas  de  extração  de  ouro  no  Estado,
especialmente  as  do  Município  de  Sabará.  São  recebidos  pela  presidência,  para
posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

- nº 9.448/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, a situação da Associação
dos Compradores das Ações da Açominas;

- nº 9.449/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, as condições de trabalho
dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais 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.
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Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Rosângela Reis, presidente - Wander Borges.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2014

Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,
Carlos  Pimenta,  Arlen Santiago e Doutor  Wilson Batista,  membros da supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Carlos  Mosconi,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
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 a Rede de Urgência e Emergência e o SUS Fácil,
em especial o encaminhamento dos pacientes na rede e o recebimento dos casos de
trauma (neurocirurgia e ortopedia). A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião  para  ouvir  as  Sras.  Cláudia  Navarro  Carvalho  Duarte  Lemos,  2ª-vice-
presidente, representando o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais  -  CRMMG;  Ruth  Borges  Dias,  diretora,  representando  o  presidente  da
Associação Médica de Minas Gerais; Kátia Rocha, vice-presidente, representando o
presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais
-  Federassantas;  Mabelle  de  Barros  Leite  Nogueira,  superintendente  regional  de
Saúde de Varginha; e os Srs. Nicodemus de Arimathéa e Silva Júnior, coordenador
estadual  de Regulação da SES, representando o secretário  de Estado de Saúde;
Gilmar de Assis,  promotor de justiça coordenador do Centro de Apoio Operacional
das  Promotorias  de  Justiça  e  Defesa  da  Saúde;  Sérgio  Pessoa  Coelho,  gerente
regional  de  Saúde  de  Alfenas,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência concede a palavra ao deputado Doutor Wilson Batista, um dos autores do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo
após,  o  presidente,  coautor  do  requerimento,  faz  suas  considerações  e  passa  a
palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Carlos Mosconi, presidente.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

7/4/2014
Às 16h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio  Franco,  Rogério  Correia  e  Sargento  Rodrigues,  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
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 a matéria constante da pauta e discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez,  os  seguintes  pareceres:  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei
Complementar nº 57/2014, na forma do vencido em 1º turno (relator: deputado Inácio
Franco), e do Projeto de Lei nº 4.828/2014, na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
deputado Rogério Correia). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.733/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep
- de Porto Firme, com sede no Município de Porto Firme.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/2/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.733/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

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

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. 5º, 20, § 3º, e 44
vedam a remuneração  de seus  associados,  diretores  e  conselheiros;  e  o  art.  42
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
instituição congênere, com personalidade jurídica e que esteja em funcionamento.

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

Projeto de Lei nº 3.733/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  André  Quintão  -

Rômulo Viegas - Tiago Ulisses.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.465/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do deputado Duarte Bechir  o projeto de lei  em tela visa declarar  de
utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade Três Cruzes, com sede
no Município de Monte Sião.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/9/2013  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 4.465/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores da Comunidade Três Cruzes, com sede no Município de
Monte Sião.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em 21/10/2013), o art. 5º determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade beneficente do Município de Monte Sião; e o art.
52 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, na
parte final deste parecer, a Emenda nº 1, para adequar a denominação da entidade,
que  foi  modificada,  na  alteração  estatutária  de  21/10/2013,  para  Associação  dos
Moradores  das  Comunidades  Três  Cruzes,  Vaz,  Guiné,  Figueira  e  Carapiá  -
Associação Nova União.

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

Projeto de Lei nº 4.465/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  das
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Comunidades Três Cruzes, Vaz, Guiné, Figueira e Carapiá - Associação Nova União
-, com sede no Município de Monte Sião.”.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  André  Quintão  -

Lafayette de Andrada - Rômulo Viegas - Tiago Ulisses.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.700/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública o Movimento Estudantil do Brasil - MEB -, com sede no Município de
Ibirité.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  21/11/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.700/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Movimento Estudantil do Brasil - MEB -, com sede no Município de Ibirité.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que,  no estatuto constitutivo  da instituição (registrado em 14/3/2014),  o
inciso  XVI  do  art.  11  veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e
associados; e o art. 41 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade 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.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.700/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e relator  -  André Quintão  -  Lafayette  de  Andrada -

Rômulo Viegas - Tiago Ulisses.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.815/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Glaycon Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação Os Padres do Trabalho, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/12/2013 e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.815/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Os Padres do Trabalho, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em  11/3/2014),  o  art.  25  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, ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.815/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e relator  -  André Quintão  -  Lafayette  de  Andrada -

Rômulo Viegas - Tiago Ulisses.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.977/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente do Lar Santa Isabel,
com sede no Município de Fruta de Leite.

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 4.977/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente do Lar Santa Isabel, com sede no Município de Fruta de Leite, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo  a  proteção  à  saúde,  à  maternidade,  à  família,  à  infância  e  à  velhice,  o
combate à fome, à pobreza e a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de
deficiência.

Além disso, a instituição também busca divulgar a cultura e o esporte e proteger o
meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a
comunidade de Fruta de Leite, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.977/2014, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.020/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  da  deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Bibliotecária Comunitária e Desportiva Reciclando com
Cultura, com sede no Município de Itaúna.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2014  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 5.020/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Bibliotecária Comunitária e Desportiva Reciclando com Cultura, com sede
no Município de Itaúna.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  22,  que as
atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 27, parágrafo único, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
legalmente constituída no Estado e declarada de utilidade pública.

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



614
____________________________________________________________________________

Projeto de Lei nº 5.020/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  André  Quintão  -

Rômulo Viegas - Tiago Ulisses.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.032/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade  pública  o  Centro  de  Formação  para  Crianças  e  Adolescentes  -  Instituto
Politriz, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/3/2014  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 5.032/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Formação para Crianças e Adolescentes - Instituto Politriz, 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. 11, que seus
diretores e conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento
de quaisquer benefícios, sob qualquer título; e, no art. 33, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,  que
tenha preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida, ou que seja
cadastrada no Conselho de Assistência Social.
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Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

Projeto de Lei nº 5.032/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Politriz,  com  sede  no

Município de Uberlândia.”.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e relator  -  André Quintão  -  Lafayette  de  Andrada -

Rômulo Viegas - Tiago Ulisses.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.034/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
pública a Associação Garimpense de Apoio à Pessoa Idosa - Grupo Feliz Idade -,
com sede no Município de Conceição das Alagoas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/3/2014  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 5.034/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Garimpense de Apoio à Pessoa Idosa - Grupo Feliz Idade -, com sede no
Município de Conceição das Alagoas.

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.  27,  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.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e
registro no Conselho Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.034/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Rômulo Viegas - Lafayette

de Andrada - Tiago Ulisses.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.034/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria  do deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo
declarar de utilidade pública a Associação Garimpense de Apoio à Pessoa Idosa -
Grupo Feliz Idade -, com sede no Município de Conceição das Alagoas.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.034/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Garimpense de Apoio à Pessoa Idosa - Grupo Feliz Idade -, com sede no Município
de Conceição das Alagoas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de
caráter  assistencial,  educacional  e  cultural,  que  tem  como  escopo  a  defesa  dos
direitos dos idosos.
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Para a consecução de seu propósito, a instituição trabalha em prol da melhoria da
qualidade de vida da pessoa idosa, por meio da promoção e da coordenação de
atividades  assistenciais,  da  representação  dos  interesses  de  seus  beneficiados
perante  instituições  e  órgãos  públicos  e  privados  e  da  captação  de  recursos
direcionados a atividades e iniciativas da comunidade, como feiras e bazares.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Grupo Feliz Idade em defesa
das pessoas idosas do Município de Conceição das Alagoas, consideramos meritória
a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.034/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 8 de abril de 2014.
Bosco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.075/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

638/2014, o projeto em epígrafe objetiva alterar a Lei nº 20.756, de 12 de julho de
2013,  “que autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operações  de crédito  com  os
bancos Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica
Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - para
os fins que menciona e dá outras providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/4/2013,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188 c/c o art. 102 do Regimento Interno. Foi
atribuído regime de urgência à proposição, nos termos do art. 272, I, do Regimento
Interno, por solicitação do governador do Estado.

Vem a matéria preliminarmente a esta comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o
art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe objetiva alterar a Lei nº 20.756, de 12 de julho de 2013,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  os  bancos
Citibank S.A. e Deutsche Bank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal
e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, no valor total
de até R$1.150.000.000,00 ou o equivalente em moeda estrangeira.

Especificamente,  as  alterações  visam  a  inclusão  do  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento - BID - como possível agente financiador das atividades e projetos
do  Estado,  bem  como a  alteração  da  denominação  do  programa no  qual  serão
aplicados os recursos, conforme se depreende da nova redação do caput do art. 1º. A
referência  anterior  ao  “Programa  Minas  Investe”  passa  a  ser  ao  “Programa
Infraestrutura  Logística  de  Minas  Gerais”.  Outra  alteração  semelhante  também  é
veiculada no parágrafo único do art. 1º. A menção às ações do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - “relacionadas à melhoria da infraestrutura estadual”
passa a ser às ações do PPAG “relacionadas à infraestrutura logística do Estado de
Minas Gerais”.

Em razão da inclusão do novo agente financiador, o art. 2º do projeto promove a
adequação da ementa da lei, de forma a incluir o BID em sua redação.

Sobre a matéria, temos a ressaltar que a autorização legislativa para a contratação
de  operação  de  crédito  pelo  Estado,  na  forma  definida  no  art.  29,  III,  da  Lei
Complementar  Federal  nº  101,  de  2001,  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  faz-se
necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, I, da mencionada norma, e nos arts.
61,  IV,  e  90,  XVIII,  da  Constituição  Mineira.  De  acordo  com  o  art.  61,  IV,  da
Constituição Estadual, compete à Assembleia Legislativa dispor sobre dívida pública,
abertura e operação de crédito.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende
autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.
A operação deverá obedecer, ainda, às regras estabelecidas nas Resoluções nº 40,
de 20 de dezembro de 2001, alterada pela Resolução nº 5, de 3 de abril de 2002, e nº
43, de 21 de dezembro de 2001, alterada pela Resolução nº 3, de 2 de abril de 2002,
todas do Senado Federal.
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O principal requisito exigido pelo art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe
que  o  pleito,  pelo  Estado,  deve estar  fundamentado em parecer  de  seus  órgãos
técnicos e jurídicos, demonstrando a relação entre custo e benefício e o interesse
econômico e social da operação. Além disso, o cumprimento dos limites e condições
relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive
das  empresas por  ele  controladas,  será  verificado pelo  Ministério  da  Fazenda.  O
parecer que fundamenta o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa
autorização para a contratação em lei específica, na Lei Orçamentária ou em créditos
adicionais;  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos
provenientes da operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo
Senado  Federal  nas  já  mencionadas  resoluções;  e  a  autorização  específica  do
Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.

A efetivação da operação de crédito, além de precisar de autorização legislativa,
também  depende  do  cumprimento  do  que  dispõe  o  art.  167,  III,  da  Carta  da
República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante
das  despesas  de  capital,  ressalvadas  as  autorizadas  mediante  créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo
por  maioria  absoluta,  requisito  este  também  estabelecido  pelo  art.  32  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para
a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo
ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se
concretize em definitivo.

Ademais,  salientamos  que  o  montante  global  de  crédito  a  ser  contratado
(R$1.150.000.000,00) e já autorizado pela Lei nº 20.756, de 2013, não foi alterado. As
demais disposições relativas às garantias  da operação, consignação dos recursos
provenientes da operação na lei orçamentária e pagamento das despesas relativas à
amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação também
permanecem inalteradas.

De acordo com a exposição de motivos que acompanha a proposta, “a inclusão do
BID dentre o rol de agentes financeiros visa adequar a lei à realidade do estágio atual
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de negociação da operação, no qual se verificou ser interessante a possibilidade de
contratação do Estado de Minas Gerais junto a este agente. A alteração do nome do
programa (…), por sua vez, justifica-se pela melhor adequação do seu título aos itens
financiados na operação, tornando mais claro o alvo do Programa e atendendo os
requisitos exigidos pelo novo agente financeiro (...)”. Ainda nos termos da exposição
de  motivos,  os  projetos  a  serem  financiados  destinam-se  à  ampliação  da  rede
rodoviária estadual e envolvem a alocação de investimento em todas as regiões de
Minas  Gerais,  mediante  execução  dos  serviços  de  pavimentação,  melhoramento,
ampliação da capacidade ou implantação de obras de artes especiais em acessos
rodoviários e urbanos.

Por fim, salientamos que os aspectos financeiros e orçamentários serão analisados
em momento oportuno pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
competente para tanto.

Conclusão
Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 5.075/2014.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Gustavo Valadares - Liza Prado - Duarte

Bechir.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.076/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder
Executivo  a  realizar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento - BID - e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/4/2013,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer. Foi atribuído regime de urgência ao projeto, nos termos do art.
272, I, do Regimento Interno, por solicitação do governador do Estado.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a realizar operação de

crédito  junto  ao  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  -  BID  -,  no  valor
equivalente  a  até  US$50.000.000,00,  a  serem  aplicados  na  execução  das  ações
estabelecidas  no  Programa  de  Apoio  à  Inovação  e  Melhoria  da  Produtividade
Industrial de Minas Gerais.

Os recursos resultantes da operação de crédito serão aplicados na execução de
projetos  integrantes  do  programa  mencionado  com  o  objetivo  de  aumentar  a
competitividade de cadeias de valor estratégicas, fortalecer a base empresarial e criar
novas  oportunidades  de  empregos  de  qualidade,  contribuindo  para  o
desenvolvimento do Estado por meio de investimentos nas áreas que estabelece.

A proposição ainda autoriza o Poder Executivo a oferecer como contragarantia à
União as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de
que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República; e determina
que  os  recursos  provenientes  da  operação  de  crédito  serão  consignados  como
receita orçamentária do Estado.

Conforme exposição de motivos que acompanha a mensagem do governador,  o
“Programa de  Apoio  à  Inovação e  Melhoria  da  Produtividade  Industrial  de  Minas
Gerais, ao qual se destinam os recursos a serem obtidos com esta operação, tem
como objetivo aumentar a competitividade de cadeias de valor estratégicas para o
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, por meio do incremento da qualidade
nos  sistemas  de  produção  e  distribuição  das  empresas  destes  setores  e  pelo
incremento  da  capacidade  de  inovação  do  sistema  empresarial,  dos  centros  de
conhecimento,  de  formação,  capacitação  e  tecnologia,  formando  alianças  entre  o
Governo Estadual, iniciativa privada, academias e centros de inovação.

A proposta do referido programa é a de ampliar, aprofundar e atualizar o sistema
estadual de inovação, reforçar o sistema de apoio ao desenvolvimento empresarial,
atingindo  sua  dimensão  regional,  consolidando  o  modelo  de  desenvolvimento  e
competitividade industriais que vem sendo estruturado no Estado de Minas desde as
últimas  décadas.  Baseado  no  estímulo  a  cadeias  produtivas  estratégicas  e  a
aglomerações  produtivas  de  base  territorial  com  maior  capacidade  de
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competitividade,  esse modelo  vem sendo testado durante mais  de uma década e
encontra-se pronto para ser ampliado”.

Ainda na exposição de motivos, afirma-se que a proposição não encontra óbice em
relação ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal
n° 101, de 2000.

Sobre  as  questões  que  compete  a  esta  comissão  analisar,  ressaltamos  que  a
autorização legislativa faz-se necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, I, da
citada lei complementar e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição Mineira. De
acordo com o  referido art.  61,  IV,  compete à Assembleia  Legislativa  dispor  sobre
dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito, além de necessitar de autorização legislativa,
depende do cumprimento do que dispõe o art. 167, III, da Carta da República, que
veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das Despesas
de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais
com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende
autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.
O principal  requisito  previsto  nesse artigo  é que o pleito  formalizado pelo Estado
esteja fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos que demonstre
a relação entre o custo e o benefício e o interesse social e econômico da operação.

É importante lembrar que a operação deverá também obedecer às condições e aos
limites fixados pelo Senado, especialmente às regras estabelecidas nas Resoluções
nºs 40, de 20 de dezembro de 2001, e 43, de 21 de dezembro de 2001.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de
operações de crédito por parte de cada ente da Federação, inclusive das empresas
por ele controladas, deverá ser verificado pelo Ministério da Fazenda. O parecer que
fundamentar o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa autorização
para  a  contratação  em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em créditos
adicionais;  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos
provenientes da operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo
Senado  Federal,  nas  já  mencionadas  resoluções,  e  a  autorização  específica  do
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Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo.
No que tange à garantia prestada, ressaltamos que o art. 167, § 4º, da Constituição

da República dispõe que é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos
impostos a que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que tratam os arts.
157, 158 e 159, I, “a” e “b”, e II, para a prestação de garantia ou contragarantia à
União e para pagamento de débitos para com esta.

Não se pode esquecer que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia
para  a  efetivação  do  empréstimo.  Outras  medidas  de  cunho  normativo  ou
administrativo  ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder
Executivo se concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e
orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  deixamos  a  análise  para  a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, competente para tanto.

Conclusão
Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 5.076/2014.
Sala das Comissões, 10 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duarte Bechir - Gustavo

Valadares - Liza Prado.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.774/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 4.774/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão - ACVR -, com
sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.774/2013
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Vitória  de Radiodifusão -

ACVR -, com sede no Município de Contagem.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Vitória de

Radiodifusão - ACVR -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.814/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.814/2013, de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  de  Mulheres  Rurais  de  Sítio,  com  sede  no  no
Município de Porteirinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.814/2013
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais de Sítio, com sede no

no Município de Porteirinha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais de

Sítio, com sede no Município de Porteirinha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.817/2013
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  4.817/2013,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Nova  Era,  com  sede  no
Município de Carvalhópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.817/2013
Declara  de  utilidade pública  a Associação Comunitária  Nova Era,  com sede no

Município de Carvalhópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Era,

com sede no Município de Carvalhópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.818/2013
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.818/2013,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que
declara de utilidade pública o Instituto Social Resgate, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.818/2013
Declara de utilidade pública o Instituto Social Resgate, 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 Social Resgate, com sede no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.837/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  4.837/2014,  de autoria  do deputado Neilando Pimenta, que
declara  de  utilidade pública  a Associação Esportiva  Portas  Abertas,  com sede no
Município de Poté, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.837/2014
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Portas Abertas, com sede no

Município de Poté.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Portas Abertas,

com sede no Município de Poté.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.838/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.838/2014, de autoria do deputado Cabo Júlio, que declara de
utilidade pública o Instituto de Ação Social Projeto Restaurando Vidas, com sede no
Município de Sarzedo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.838/2014
Declara de utilidade pública o Instituto de Ação Social Projeto Restaurando Vidas,

com sede no Município de Sarzedo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Ação  Social  Projeto

Restaurando Vidas, com sede no Município de Sarzedo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.845/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.845/2014, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de
utilidade pública a Fundação Mundo Novo, com sede no Município de Belo Horizonte,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.845/2014
Declara de utilidade pública a Fundação Mundo Novo, com sede no Município de

Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Mundo Novo, com sede no

Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.849/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.849/2014,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que
declara de utilidade pública a Associação de Famílias Varzelandenses em Defesa da
Vida - Asfavid -, com sede no Município de Varzelândia, foi aprovado em turno único,
na forma original.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.849/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Famílias Varzelandenses em Defesa

da Vida - Asfavid -, com sede no Município de Varzelândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Famílias

Varzelandenses  em  Defesa  da  Vida  -  Asfavid  -,  com  sede  no  Município  de
Varzelândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Bosco, relator - Duarte Bechir.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 9/4/2014, a seguinte comunicação:
Do  deputado  Arlen  Santiago  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Natalino

Gonçalves de Oliveira, ocorrido em 7/4/2014, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE ABRIL DE 2014

ATAS
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2014
Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rômulo Viegas

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições:  Projeto  de  Resolução  nº  5.121/2014  -  Projetos  de  Lei  nºs  5.122  a
5.132/2014 - Requerimentos nºs 7.608 a 7.623/2014 - Comunicações: Comunicação
do deputado Dalmo Ribeiro Silva - Interrupção e Reabertura dos Trabalhos Ordinários
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Adelmo Carneiro Leão -  Alencar da Silveira Jr.  - Agostinho Patrus Filho -  André

Quintão - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Duarte Bechir -
Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Fred Costa -  Gil  Pereira -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada -
Liza Prado - Luiz Henrique - Mário Henrique Caixa - Rogério Correia - Rômulo Viegas
- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

Abertura
O presidente (deputado Rômulo Viegas) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência
- O deputado Carlos Henrique, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Da Sra. Adriana Augusta de Moura Souza, procuradora do trabalho, informando, em

atenção ao Ofício nº 67/2013/CPI, do indeferimento do requerimento de instauração
do  inquérito  civil  que  menciona  e  do  prazo  para  recurso  administrativo  e
encaminhando cópia do documento de arquivamento. (- Anexe-se ao Relatório Final
da CPI da Telefonia.)

Do Sr. Alceu José Torres Marques, coordenador do Centro de Apoio Operacional
das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,
Urbanismo  e  Habitação,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
5.073/2013, da Comissão de Meio Ambiente.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (4),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 6.719, 6.793, 6.801 e 6.812/2013, da
Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Angela Inácio, chefe do gabinete (substituta)  da ministra da Cultura (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 6.450/2013, da Comissão da
Pessoa com Deficiência, e 6.854/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Cássio  Soares,  secretário  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  (2),
prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.684  e  6.702/2013,  da
Comissão de Participação Popular.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.244/2013,  da
Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.

Do Sr. Eduardo César Moreira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba,
encaminhando  moção  de  repúdio,  formulada  por  essa  câmara,  à  Copanor  por
suposta má prestação de serviço em distritos desse município.  (-  À Comissão de
Saúde.)

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da
Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
7.337/2014, da Comissão de Segurança Pública.
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Do Sr.  Gabriel  Ferreira  Bartholo,  gerente-geral  da  Embrapa Café,  informando  a
celebração de convênio entre a Embrapa e a Epamig. (- 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. Isabela Nery Leão Freire, técnica administrativa da Procuradoria Regional
do Trabalho (2), informando o indeferimento dos requerimentos de instauração dos
inquéritos civis que menciona. (- Anexem-se ao Relatório Final da CPI da Telefonia.)

Do  Sr.  Itagiba  de  Castro  Filho,  presidente  do  Conselho  Regional  de  Medicina,
solicitando providências com relação à ausência de peritos médicos oficiais  e aos
valores pagos pelas perícias. (- À Comissão de Saúde.)

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.  Osvaldo  Teixeira  de  Souza  Filho,  superintendente  regional  da  Conab,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.706/2013,  da Comissão de
Participação.

Do Sr.  Paulo  Sérgio  Celestino  de  Oliveira,  presidente  em  exercício  da  Câmara
Municipal de Leopoldina, encaminhando moção de apoio, aprovada por essa Casa
Legislativa,  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  57/2014.  (-  Anexe-se  ao  referido
projeto de lei complementar.)

Da Sra. Rafaela Souza Jacques, técnica administrativa da Procuradoria Regional do
Trabalho, informando, de ordem do Sr. Victório Álvaro Coutinho Rettori, procurador do
trabalho,  o  indeferimento  do  requerimento  de  instauração  do  inquérito  civil  que
menciona. (- Anexe-se ao Relatório Final da CPI da Telefonia.)

Do  Sr.  Sérgio  Leite,  presidente  da  Unale,  encaminhando  parecer  jurídico  que
recomenda o afastamento de cargo na diretoria executiva dessa entidade para fins de
desincompatibilização.

Da Sra. Tassia Rabelo de Pinho, coordenadora-geral do Conselho de Defesa dos
Direitos  da Pessoa Humana da  Presidência da República,  prestando informações
relativas ao Requerimento n° 6.554/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Yury  Bessa  e  Silva,  secretário  municipal  de  Meio  Ambiente  e  Serviços
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Urbanos  de  Vespasiano,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
6.048/2013, da Comissão de Meio Ambiente.

CARTÃO
Da Sra.  Célia  Maria  Pinto  Coelho,  presidente  do  Servas,  agradecendo  voto  de

congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do deputado
Leonardo Moreira, por sua nomeação para o cargo.

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 RESOLUÇÃO Nº 5.121/2014
Susta os efeitos do decreto com numeração especial 30, de 22 de janeiro de 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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do decreto com numeração especial 30, de 22

de janeiro de 2014.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Rogério Correia
Justificação: No decreto estadual com numeração especial 30, de 22 de janeiro de

2014, restou declarada a utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio ou
constituição  de  servidão  sobre  terrenos  situados  nos  Municípios  de  Grão  Mogol,
Padre Carvalho, Fruta de Leite, Novorizonte, Salinas, Taiobeiras, Curral de Dentro,
Berizal e Águas Vermelhas.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, servidão administrativa “é o direito real
que  assujeita  um  bem  a suportar  uma utilidade  pública,  por  força  da  qual  ficam
afetados parcialmente  os  poderes do proprietário  quanto ao  seu uso ou gozo”.  A
servidão administrativa se diferencia da desapropriação, entre outras características,
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pelo  fato  de  a  servidão  não  retirar  a  propriedade  do  seu  titular,  criando  apenas
limitação ao seu uso.

Nas  duas  hipóteses,  ou  seja,  tanto  na  desapropriação  quanto  na  servidão,  as
propriedades serão diretamente afetadas por ato específico da administração pública,
fato  que  implica  indenização  por  parte  do  Estado,  ou  seja,  o  Estado  deverá,  a
princípio,  despender  recursos  públicos  para  levar  a  cabo  as  desapropriações  e
servidões administrativas.

Ademais, é importante ressaltar que a finalidade dessa intervenção na propriedade
é  viabilizar  a  construção  de  um  mineroduto,  que  passará  por  21  municípios  nos
Estados de Minas Gerais e da Bahia, iniciando-se em Grão Mogol e desaguando no
município baiano de Ilhéus, no limite externo do Porto Sul, percorrendo uma distância
aproximada de 482 km. Assim, vários municípios serão atingidos com a medida e um
número indeterminado de pessoas podem sofrer as consequências desse ato estatal.
Dessa maneira, não é possível desconsiderar os impactos socioambientais negativos
que podem advir  e,  por isso, julgamos necessário avaliar  com cuidado a maneira
menos onerosa de transportar o minério desde a mina até o Porto Sul, em Ilhéus,
Bahia, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista socioambiental.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Meio Ambiente para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.122/2014
Declara de utilidade pública a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, com sede

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

Rosário, com sede no Município de Cláudio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Neider Moreira
Justificação:  A  Irmandade  de  Nossa  Senhora  do  Rosário  atende  a  todos  os

requisitos da Lei nº 12.972, de 1998. É uma instituição civil  de direito privado, de
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caráter religioso e beneficente, com sede no Município de Cláudio. Foi fundada em 18
de março de 1990 e tem por finalidade, entre outras, promover anualmente a Festa
do  Reinado  de  Nossa  Senhora  do  Rosário  em  rituais  do  congado,  segundo  os
costumes de Minas Gerais, preservando puras e vivas as tradições folclóricas; cuidar
dos bens que a irmandade vier a possuir; e zelar pelo bem-estar social e por uma
distribuição mais justa e equitativa de benefícios morais e materiais da comunidade.

Em  face do  exposto,  apresento  este  projeto  de  lei,  para  apreciação  dos  meus
nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.123/2014
Institui a Comenda da Liberdade Chico Rei.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  criada  a  Comenda  da  Liberdade  Chico  Rei,  que  se  destina  a

condecorar  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  tenham  realizado  trabalhos  e  ações
relevantes  em  prol  dos  afrodescendentes  no  Estado,  através  de  atividades
relacionadas com:

I - campanhas para a igualdade racial;
II  -  movimentos  e  manifestos  a  favor  da  cidadania  e  da  defesa  do  cidadão

afrodescendente;
III  -  trabalhos  e  projetos  que combatam o  racismo,  a  xenofobia  e  todo tipo  de

intolerância;
IV - políticas públicas e projetos voltados para a inserção do negro no sistema de

educação;
V - contribuições ao desenvolvimento espiritual da humanidade no que se refere à

religiosidade africana;
VI - ações que contemplem políticas de ação afirmativa;
VII - contribuições literárias, artísticas e culturais;
VIII - ações para a promoção da dignidade humana.
Parágrafo único - A Comenda da Liberdade Chico Rei poderá ser conferida  post
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mortem, e sua entrega, nesse caso, será feita a uma das seguintes pessoas, nesta
ordem: ao cônjuge supérstite, a descendente, a ascendente ou a irmão.

Art. 2º - A cerimônia de entrega da Comenda da Liberdade Chico Rei será realizada
anualmente,  no  dia  20  de  novembro,  como parte  das  comemorações  do  Dia  da
Consciência Negra, de cujo calendário oficial passa a fazer parte.

Art.  3º  -  As condecorações serão entregues pelo Governador  do Estado e pelo
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de acordo com o
cerimonial estabelecido pelo regimento do Conselho da Comenda da Liberdade Chico
Rei.

§ 1º - Os agraciados receberão diplomas assinados pelo Governador do Estado,
pelo  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  pelo
Presidente  de  Honra,  pelo  Vice-  Presidente  e  pelo  Secretário  do  Conselho  da
Comenda.

§ 2º  -  A relação dos agraciados com a Comenda da Liberdade Chico Rei  será
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 4º - A Comenda da Liberdade Chico Rei será administrada por um conselho
constituído de um representante de cada um dos seguintes órgãos,  indicado pelo
titular e nomeado pelo Governador do Estado:

I - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Secretaria de Estado de Cultura;
III - Conselho Estadual de Participação e Integração da Comunidade Negra;
IV - União Espírita Mineira;
V - Associação Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia

do Alto da Cruz (Ouro Preto) - Amirei;
VI - Associação Estadual dos Congadeiros;
VII - Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg;
VIII - Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.
§ 1º - O Conselho da Comenda da Liberdade Chico Rei elegerá o Presidente, o

Vice-Presidente  e  o  Secretário  entre  seus  membros,  de  acordo  com  as  normas
estabelecidas por seu regimento.

§  2º  -  O  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Participação  e  Integração  da
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Comunidade Negra será o Presidente de Honra do conselho, sem direito a voto.
§ 3º - Os membros do conselho não serão remunerados pelo exercício do cargo.
§ 4º - O Presidente do Comitê Permanente da Comenda da Liberdade Chico Rei

representará social e juridicamente a comenda.
Art. 5º - Compete privativamente ao Comitê Permanente da Comenda da Liberdade

Chico Rei:
I - propor, em caráter sigiloso, a concessão da comenda e deliberar sobre ela;
II - velar pelo prestígio da comenda e pela fiel execução da lei e do regulamento a

ela pertinentes;
III  -  propor  medidas  que  se  tornem  necessárias  ou  indispensáveis  ao  bom

desempenho de suas funções;
IV - administrar a comenda no que se refere a seus objetivos;
V - elaborar o seu Regimento Interno;
VI  -  suspender  ou  cancelar  o  direito  de  uso  da  comenda,  em  razão  de  ato

incompatível com a sua dignidade, por deliberação da maioria de seus membros.
§  1º  -  Para  a  concessão  da  Comenda  da  Liberdade  Chico  Rei,  o  Comitê

Permanente deliberará por maioria absoluta de seus membros.
§ 2º - A concessão da comenda em data diferente da estabelecida no caput deste

artigo só poderá ser feita por motivo de força maior, a juízo do Comitê Permanente.
Art. 6º - O Comitê Permanente manterá livro de registro, no qual serão inscritos, por

ordem cronológica, os nomes dos agraciados com a comenda, sua identificação e
suas realizações.

Art. 7º - Compete ao Conselho da Comenda da Liberdade Chico Rei:
I - elaborar seu regimento;
II  -  deliberar sobre a escolha dos candidatos indicados para receber  a medalha

analisando um breve currículo que conterá:
a) nome completo;
b) qualificação do candidato à homenagem;
c) dados biográficos;
d)  relação  de  serviços  prestados  nas  áreas  cultural  e  artística  e  relação  das

condecorações que possui;
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III - zelar pelo prestígio da comenda;
IV - aprovar as medidas necessárias ao bom desempenho de suas funções;
V - suspender ou cancelar o direito de uso da comenda, nos termos do regimento.
Art.  8º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  e

definirá  as  especificações  da  comenda e  do  diploma,  bem  como as  condições  e
particularidades de sua concessão.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei

que  institui  a  Comenda  da  Liberdade  Chico  Rei,  fruto  do  trabalho  do  professor,
escritor e pesquisador da cultura afro-brasileira Vicente Oliveira.

De acordo com o professor,  uma indagação merece ser feita:  porque os negros
devem  ser  lembrados?  O  professor  fez  uma  pesquisa,  no  mínimo,  bastante
interessante,  e  o  resultado não poderia  ser  diferente  nem espantoso:  existem no
ordenamento  jurídico  mineiro  dezenas  de  leis  de  criação  de  medalhas,  méritos,
honrarias  e  comendas,  porém  nenhuma  prestigia  ou  exalta  o  afro-mineiro.  Há
medalha  para  tudo.  Então,  perguntamos:  será  que  ninguém  reconhece  a
corresponsabilidade do negro na construção de Minas e do Brasil?

É sabido que Minas teve grandes vultos africanos em sua história e que, apesar do
sofrimento nas senzalas, calabouços e pelourinhos e da dor  da saudade de seus
valores deixados na África, os escravos deixaram para a sociedade herança na fé e
na cultura e manifestações riquíssimas como o congado, a capoeira, o candomblé e
muitos  outros  símbolos  de  luta,  além de destaques  no barroco como Aleijadinho,
mestre Valentim e mestre Ataíde.

Dos  heróis,  podemos  citar  Chico  Rei  (patrono  do  congado,  herói  símbolo  do
reconhecimento que propomos), que, apesar de deportado do Congo como escravo,
conquistou sua liberdade e a de mais de 400 negros escravos nas minas de ouro de
Vila Rica. Não podemos deixar de citar ainda Chica da Silva, mulher negra que deixou
sua marca na história mineira, Ambrósio e outros tantos que a história suprimiu e são
nossos  referenciais  de  luta  até  aos  dias  atuais.  Esses  vultos  poderiam  tornar-se
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marca dos negros, a partir do momento em que os revivêssemos em homenagens.
Quem já assistiu  à  entrega dessas medalhas  confirma as  estatísticas  de  que os
afrodescendentes  são menos  de 1% dos  privilegiados  com as  comendas.  Então,
“cadê” nossos negros?

Quem  é  rei  nunca  perde  a  majestade.  O  ditado  poderia  muito  bem  refletir  a
surpreendente  e  pouco  conhecida  história  de  um  dos  maiores  libertadores  de
escravos do Brasil, Chico Rei, que virou monarca em Ouro Preto, antiga Vila Rica, em
Minas Gerais, no séc. XVIII, com a anuência do governador-geral Gomes Freire de
Andrada, o conde de Bobadela.

Chico  Rei,  nascido  Galanga  no  Congo,  como  um  monarca  guerreiro  e  sumo
sacerdote  do  deus  pagão  Zambi-Apungo,  foi  capturado  com  toda  a  corte  por
comerciantes portugueses de escravos. O navio negreiro Madalena partiu do Congo
com  191  prisioneiros.  As  mulheres  foram  batizadas  de  Maria,  e  os  homens,  de
Francisco; por isso, Galanga passou a ser conhecido, no Brasil, por Chico Rei.

Numa tempestade durante a viagem, o capitão do navio decide jogar ao mar 20
escravos, entre mulheres e idosos, para, segundo ele, diminuir o “excesso de carga”.
Nesse episódio foram mortas a companheira e a filha de Galanga. A rainha Djalô e a
filha, a princesa Itulo, foram jogadas no oceano pelos marujos do navio para aplacar a
ira dos deuses da tempestade,  que quase o afundou.  O navio chegou ao Rio de
Janeiro em 1740, após 50 dias de viagem, com apenas 112 sobreviventes. Chico Rei
e  seu  filho  Muzinga  foram  comprados  por  um  só  senhor.  Este  dava  folgas  aos
sábados  e  aos  domingos  para  os  escravos  mais  produtivos.  Chico  logo  mostrou
serviço, sendo contemplado com as folgas, que eram vendidas a seu próprio patrão
na mineração e na lavoura. O que ganhava tinha uma única finalidade: comprar sua
liberdade. Durante muitos anos Chico Rei trabalhou na mina de ouro da Encardideira,
numa fazenda próxima a Vila Rica. A sociedade mineira diferia das restantes: era
urbana  e  com  uma  mobilidade  social  maior  do  que  nos  engenhos.  Escravos  e
escravas compravam às vezes a alforria, sobretudo quando as minas entravam em
exaustão. Em 1739 os libertos são 1,2% dos escravos da região. É neste contexto
que Chico  Rei  e seus companheiros  conseguem, depois  de  juntarem o ouro que
guardavam em seus cabelos e no pó que ficava em seus corpos, comprar suas cartas
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de alforria. Eles passam, então, a trabalhar pela liberdade de seus irmãos.
Chico Rei casou-se com a filha de um congolês. Já liberto, entra para a Irmandade

de N. Sra. do Rosário e continua seu trabalho de compra de cartas de alforria, tendo
conseguido a liberdade de cerca de 400 escravos.  A irmandade era composta de
negros livres e dava apoio à luta contra a escravidão. Além disso, significava, mesmo
que  limitadamente,  o  espaço  de  manifestação  cultural  da  comunidade  negra,
reprimida duramente pelas autoridades portuguesas. Antes do trabalho, reuniam-se
para rezar em coro. Com a crise provocada pelas sucessivas derramas, ordenadas
pela Coroa Portuguesa, a irmandade compra a mina da Encardideira, e Chico Rei
passa a explorar  seu ouro.  Ele passa a usá-lo  para  a libertação dos escravos e
também  para  a  construção  de  uma  igreja,  a  de  Santa  Ifigênia  (a  santa  negra).
Durante uma prisão de Chico Rei, a mando do governador local, uma multidão cerca
o  palácio  e  exige  sua  libertação.  Com  medo  de  que  a  rebelião  se  tornasse
incontrolável, o governador cede aos reclamos do povo e liberta Chico Rei,  que é
aclamado nas ruas de Ouro Preto. Por muitos anos Chico Rei manteve a luta pela
liberdade de seu povo.

O prestígio de Chico Rei crescia na região, e, com sua simpatia, ganhava amigos
brancos e negros. Um padre, sentindo sua devoção, ajudou-o a criar  a corte real,
acompanhada da guarda do Congo ou reinado. Com sua opulência, Chico tornou-se
o rei dos guardas. Aos domingos, aprontava a corte de coroa de ouro na cabeça e
com mantas bordadas, ao lado de sua esposa. O filho o protegia com a umbrela
bordada  com  franjas  de  ouro  carregadas  por  mucamas.  Na  frente,  tocadores  de
instrumentos  e  dançantes  abriam  o  caminho  para  a  corte  passar.  As  mulheres
empoavam o cabelo  com ouro e  subiam o morro para  assistir  à  missa na  igreja
construída por Chico. Terminada a cerimônia, as mulheres lavavam a cabeça na pia
batismal com água benta, deixando as riquezas para a irmandade. Consta que Chico
Rei teria feito uma promessa a N. Sra. do Rosário: iria festejar durante oito dias e oito
noites, com a congada, a data em que todos os escravos fossem livres no Brasil.

Chico Rei teria morrido em 1774, mas há controvérsias sobre a data exata de sua
morte,  havendo  relatos  de  que  teria  morrido  em  1781,  com  72  anos  de  idade.
Galanga, rei do Congo, tornou-se, aqui no Brasil, o rei da congada. O reinado de
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Chico  Rei  espalhou-se  pelo  Brasil.  Sob  a  influência  de  brancos  e  índios,  foram
criando  outros  grupos,  como  os  moçambiqueiros,  a  marujada,  a  caboclada  e  os
catopês. Hoje, a tradição é mantida no interior das Minas Gerais.

Por estas considerações, curvamo-nos diante do legado de contribuições de Chico
Rei  e  vários  afrodescendentes  na  formação  histórica  de  Minas  Gerais.  Assim,
conclamamos os nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.124/2014
Dispõe sobre os parâmetros para criação e funcionamento dos conselhos tutelares

no Estado e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

Art. 1º - O conselho tutelar é o órgão municipal de defesa dos direitos da criança e
do adolescente previsto na Lei nº 8.069, de 1990, e na Constituição Federal.

Art. 2º - Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão da
administração pública local.

§ 1º - Para assegurar a equidade de acesso, caberá ao município criar e manter
conselhos  tutelares,  observada,  preferencialmente,  a  proporção  mínima  de  um
conselho para cada cem mil habitantes.

§ 2º - Quando houver mais de um conselho tutelar em um município, caberá a este
distribuí-los  conforme  a  configuração  geográfica  e  administrativa  da  localidade,  a
população de crianças e adolescentes e a incidência de violações a seus direitos,
assim como os indicadores sociais.

Art.  3º  -  A  Lei  Orçamentária  Municipal  deverá,  preferencialmente,  estabelecer
dotação específica para implantação,  manutenção e funcionamento dos conselhos
tutelares e custeio de suas atividades.

§ 1º - Para a finalidade descrita no  caput,  devem ser consideradas as seguintes
despesas:

I - custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores,
fax e outros;
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II - formação continuada para os membros do conselho tutelar;
III  -  custeio  de  despesas  dos  conselheiros  inerentes  ao  exercício  de  suas

atribuições;
IV - espaço adequado para a sede do conselho tutelar, seja por meio de aquisição,

seja por locação, bem como sua manutenção;
V  -  transporte  adequado,  permanente  e  exclusivo  para  o  exercício  da  função,

incluindo sua manutenção e a segurança da sede e de todo o seu patrimônio.
§ 2º - Na hipótese de inexistência de lei local que atenda os fins do caput ou de seu

descumprimento, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o
conselho  tutelar  ou  qualquer  cidadão  poderá  requerer  aos  Poderes  Executivo  e
Legislativo,  assim  como ao Ministério  Público  competente  a  adoção das medidas
administrativas e judiciais cabíveis.

§ 3º - O conselho tutelar deverá, de preferência, ser vinculado administrativamente
ao  órgão  da  administração  municipal  ou,  na  inexistência  deste,  ao  Gabinete  do
Prefeito.

§ 4º - Cabe ao Poder Executivo dotar o conselho tutelar de equipe administrativa de
apoio.

§  5º  -  O conselho  tutelar  poderá  requisitar  serviços e  assessoria  nas áreas  de
educação, saúde, assistência social, entre outras, com a devida urgência, de forma a
atender ao disposto nos arts. 4º, parágrafo único, e 136, inciso III, alínea “a”, da Lei nº
8.069, de 1990.

§ 6º - Fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do  Adolescente  para  os  fins  previstos  neste  artigo,  exceto  para  a  formação  e  a
qualificação funcional dos conselheiros tutelares.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Art.  4º  -  O  processo  de  escolha  dos  membros  do  conselho  tutelar  deverá,
preferencialmente, observar as seguintes diretrizes:

I - eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos
eleitores do respectivo Município, em processo a ser regulamentado e conduzido pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;



642
____________________________________________________________________________

II - candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; e
III - fiscalização pelo Ministério Público.
Art.  5º  -  Os  candidatos  mais  votados  serão  nomeados  conselheiros  tutelares

titulares  e  os  demais  serão  considerados  suplentes,  pela  ordem  decrescente  de
votação.

§ 1º - O mandato será de quatro anos, permitida uma recondução, mediante novo
processo de escolha.

§ 2º - O conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo
superior  a  um  mandato  e  meio  não  poderá  participar  do  processo  de  escolha
subsequente.

Art. 6º - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
com a antecedência devida, regulamentar o processo de escolha dos membros do
conselho tutelar, mediante resolução específica, observadas as disposições contidas
na  Lei  nº  8.069,  de  1990,  na  legislação  local  relativa  ao  conselho  tutelar  e  nas
diretrizes estabelecidas na presente Lei.

§ 1º - A resolução regulamentadora do processo de escolha deverá prever, entre
outras disposições:

I  -  o  calendário  com  as  datas  e  os  prazos  para  registro  de  candidaturas,
impugnações,  recursos  e  outras  fases  do  certame,  de  forma que  o  processo  de
escolha se inicie no mínimo seis meses antes do término do mandato dos membros
do conselho tutelar em exercício;

II  - a documentação a ser exigida dos candidatos, como forma de comprovar o
preenchimento dos requisitos previstos no art. 133 da Lei nº 8.069, de 1990;

III - as regras de campanha, contendo as condutas permitidas e as vedadas aos
candidatos, com as respectivas sanções; e

IV  -  a  criação  e  composição  de  comissão  especial  encarregada  de  realizar  o
processo de escolha.

§ 2º - A resolução regulamentadora do processo de escolha para o conselho tutelar
não poderá estabelecer outros requisitos além daqueles exigidos dos candidatos pela
Lei nº 8.069 de 1990, e pela legislação local correlata.

§ 3º - A relação de condutas ilícitas e vedadas seguirá o disposto na legislação local
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com a aplicação de sanções de modo a evitar o abuso do poder político, econômico,
religioso, institucional e dos meios de comunicação, entre outros.

§  4º  -  O Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança e  do  Adolescente  deverá
envidar  esforços  para  que  o  processo  de  escolha  ocorra,  preferencialmente,  no
primeiro semestre do ano, de modo a evitar coincidência com as eleições gerais e
esteja  finalizado,  no  mínimo,  trinta  dias  antes  do  término  do  mandato  dos
conselheiros tutelares em exercício.

§ 5º - Cabe ao município o custeio de todas as despesas decorrentes do processo
de escolha dos membros do conselho tutelar.

Art. 7º - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
conferir  ampla publicidade ao processo de escolha dos membros para o conselho
tutelar,  mediante publicação de edital  de convocação do pleito no diário oficial  do
município,  ou  meio  equivalente,  afixação  em  locais  de  amplo  acesso ao  público,
chamadas na rádio, jornais e outros meios de divulgação.

§ 1º - O edital conterá, dentre outros, os requisitos legais à candidatura, a relação
de documentos a serem apresentados pelos candidatos, regras da campanha e o
calendário de todas as fases do certame.

§  2º  -  A  divulgação  do  processo  de  escolha  deverá  ser  acompanhada  de
informações sobre o papel do conselho tutelar e sobre a importância da participação
de  todos  os  cidadãos,  na  condição  de  candidatos  ou  eleitores,  servindo  de
instrumento de mobilização popular em torno da causa da infância e da juventude,
conforme dispõe o art. 88, inciso VII, da Lei nº 8.069, de 1990.

Art. 8º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
tomar, com a antecedência devida, as seguintes providências para a realização do
processo de escolha dos membros do conselho tutelar:

I  -  obter  junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas eletrônicas, bem como
elaborar o software respectivo, observadas as disposições das resoluções aplicáveis
expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral da localidade;

II  -  em caso de impossibilidade de obtenção de urnas eletrônicas, obter junto à
Justiça  Eleitoral  o  empréstimo  de  urnas  comuns  e  o  fornecimento  das  listas  de
eleitores, a fim de que a votação seja feita manualmente; e
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III - garantir o fácil acesso aos locais de votação, de modo que sejam aqueles onde
se  processe  a  eleição  conduzida  pela  Justiça  Eleitoral  ou  espaços  públicos  ou
comunitários, observada a divisão territorial e administrativa do conselho tutelar.

Art. 9º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá
delegar a uma comissão especial eleitoral, de composição paritária entre conselheiros
representantes do governo e da sociedade civil, a condução do processo de escolha
dos membros do conselho tutelar local, observados os mesmos impedimentos legais
previstos no art. 14 desta lei.

§  1º -  A composição,  assim como as atribuições da comissão referida no  caput
deste artigo, devem constar da resolução regulamentadora do processo de escolha.

§ 2º - A comissão especial eleitoral ficará encarregada de analisar os pedidos de
registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos,
facultando a qualquer  cidadão impugnar,  no prazo  de 5 (cinco)  dias  contados  da
publicação,  candidatos  que  não  atendam  os  requisitos  exigidos,  indicando  os
elementos probatórios.

§ 3º - Diante da impugnação de candidatos ao conselho tutelar em razão do não
preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas,
cabe à comissão especial eleitoral:

I - notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação de defesa; e
II - realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se

necessário,  ouvir  testemunhas  eventualmente  arroladas,  determinar  a  juntada  de
documentos e a realização de outras diligências.

§ 4º - Das decisões da comissão especial eleitoral caberá recurso à plenária do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em
caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.

§ 5º - Esgotada a fase recursal, a comissão especial eleitoral fará publicar a relação
dos candidatos habilitados, com cópia ao Ministério Público.

§ 6º - Cabe ainda à comissão especial eleitoral:
I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha

aos  candidatos  considerados  habilitados  ao  pleito,  que  firmarão  compromisso  de
respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;
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II  -  estimular  e facilitar  o  encaminhamento  de  notícias  de fatos  que constituam
violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;

III  -  analisar  e  decidir,  em  primeira  instância  administrativa,  os  pedidos  de
impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;

IV -  providenciar  a  confecção das  cédulas  de  votação,  conforme modelo  a  ser
aprovado;

V - escolher e divulgar os locais de votação;
VI  -  selecionar,  preferencialmente  junto  aos  órgãos  públicos  municipais,  os

mesários  e  escrutinadores,  bem  como  seus  respectivos  suplentes,  que  serão
previamente  orientados  sobre  como  proceder  no  dia  da  votação,  na  forma  da
resolução regulamentadora do pleito;

VII  -  solicitar,  junto ao Comando da Polícia Militar  ou Guarda Municipal  local,  a
designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais de votação e
apuração;

VIII - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; e
IX - resolver os casos omissos.
§  7º  -  O  Ministério  Público  será  pessoalmente  notificado,  com  a  antecedência

devida, de todas as reuniões deliberativas realizadas pela comissão especial eleitoral
e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de
todas as decisões nelas proferidas e de todos os incidentes verificados no decorrer
do certame.

Art.  10  -  Para  a  candidatura  a  membro  do  conselho  tutelar  serão  exigidos  os
critérios do art. 133 da Lei nº 8.069, de 1990, além de outros requisitos expressos na
legislação local específica.

§  1º  -  Os  requisitos  adicionais  devem  ser  compatíveis  com  as  atribuições  do
conselho tutelar, observada a Lei nº 8.069, de1990, e a legislação municipal.

§ 2º - Entre os requisitos adicionais para candidatura a membro do conselho tutelar
a serem exigidos pela legislação local, devem ser considerados:

I  -  a  experiência  na promoção,  proteção e  defesa dos direitos  da  criança e do
adolescente;

II  -  formação  específica  sobre  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  sob  a
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responsabilidade do conselho dos direitos da criança e adolescente local; e
III - comprovação de conclusão do ensino fundamental.
§ 3º -  Havendo previsão na legislação local  é admissível aplicação de prova de

conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, de caráter eliminatório, a
ser formulada por uma comissão examinadora designada pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, assegurado prazo para interposição de
recurso  junto  à  comissão  especial  eleitoral,  a  partir  da  data  da  publicação  dos
resultados no diário oficial do município ou em meio equivalente.

Art. 11 - O processo de escolha para o conselho tutelar ocorrerá com o número
mínimo de dez pretendentes devidamente habilitados.

§ 1º - Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a dez, o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do
processo  de  escolha  e  reabrir  prazo  para  inscrição  de  novas  candidaturas,  sem
prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao término do mandato em
curso.

§  2º  -  Em  qualquer  caso,  o  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior
possível, de modo a ampliar as opções de escolha pelos eleitores e obter um número
maior de suplentes.

Art. 12 - A votação deverá ocorrer no dia previsto na resolução regulamentadora do
processo de escolha publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Parágrafo único - O resultado do processo de escolha dos membros do conselho
tutelar deverá ser publicado no diário oficial do município, ou em meio equivalente,
com a indicação do dia, hora e local da nomeação e posse dos conselheiros tutelares
titulares e suplentes.

Art.  13  -  São  impedidos  de  servir  no  mesmo  conselho  tutelar  os  cônjuges,
companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.

Parágrafo único - Estende-se o impedimento do caput ao conselheiro tutelar  em
relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação
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na Justiça da Infância e da Juventude da mesma comarca estadual.
Art. 14 - Ocorrendo vacância ou afastamento de quaisquer dos membros titulares

do conselho tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
convocará o suplente para o preenchimento da vaga.

§  1º  -  Os conselheiros  tutelares  suplentes serão convocados  de acordo com a
ordem de votação e receberão remuneração proporcional aos dias que atuarem no
órgão,  sem prejuízo da remuneração dos titulares quando em gozo de licenças e
férias regulamentares.

§ 2º -  No caso da inexistência de suplentes, caberá ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente realizar processo de escolha suplementar para
o preenchimento das vagas.

§ 3º -  A homologação da candidatura de membros do conselho tutelar  a cargos
eletivos deverá implicar a perda de mandato por incompatibilidade com o exercício da
função, a ser prevista na legislação local.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Art.15 - O conselho tutelar funcionará em local de fácil acesso, preferencialmente já
constituído como referência de atendimento à população.

§ 1º - A sede do conselho tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que
permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros
e o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo:

I - placa indicativa da sede do Conselho;
II - sala reservada para o atendimento e recepção ao público;
III - sala reservada para o atendimento dos casos;
IV - sala reservada para os serviços administrativos; e
V - sala reservada para os conselheiros tutelares.
§  2º  -  O  número  de  salas  deverá  atender  a  demanda,  de  modo  a  possibilitar

atendimentos simultâneos, evitando prejuízos à imagem e à intimidade das crianças e
adolescentes atendidos.

Art. 16 - Observados os parâmetros e normas definidas pela Lei nº 8.069, de1990, e
pela legislação local, compete ao conselho tutelar a elaboração e aprovação do seu
regimento.
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§ 1º  -  A proposta  do  Regimento  Interno  deverá  ser  encaminhada  ao Conselho
Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  para  apreciação,  sendo lhes
facultado o envio de propostas de alteração.

§ 2º - Uma vez aprovado, o Regimento Interno do conselho tutelar será publicado,
afixado em local visível na sede do órgão e encaminhado ao Poder Judiciário e ao
Ministério Público.

Art. 17 - O conselho tutelar estará aberto ao público nos moldes estabelecidos pela
lei municipal que o criou, sem prejuízo do atendimento ininterrupto à população.

Parágrafo  único  -  Cabe  à  legislação  local  definir  a  forma  de  fiscalização  do
cumprimento  do  horário  de  funcionamento  do  conselho  tutelar  e  da  jornada  de
trabalho de seus membros.

Art. 18 - Todos os membros do conselho tutelar serão submetidos à mesma carga
horária  semanal  de  trabalho,  bem  como  aos  mesmos  períodos  de  plantão  ou
sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual.

Parágrafo único - O disposto no  caput não impede a divisão de tarefas entre os
conselheiros, para fins de realização de diligências, atendimento descentralizado em
comunidades  distantes  da  sede,  fiscalização  de  entidades,  programas  e  outras
atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo
Conselho.

Art.  19  -  As  decisões  do  conselho  tutelar  serão  tomadas  pelo  seu  colegiado,
conforme dispuser o Regimento Interno.

§ 1° -  As medidas de caráter  emergencial,  tomadas durante os  plantões,  serão
comunicadas  ao  colegiado  no  primeiro  dia  útil  subsequente,  para  ratificação  ou
retificação.

§ 2° - As decisões serão motivadas e comunicadas formalmente aos interessados,
mediante documento escrito, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sem prejuízo
de seu registro em arquivo próprio, na sede do conselho.

§ 3° -  Se não localizado,  o interessado será intimado através de publicação do
extrato  da  decisão  na  sede  do  conselho  tutelar,  admitindo-se  outras  formas  de
publicação, de acordo com o disposto na legislação local.

§ 4º - É garantido ao Ministério Público e à autoridade judiciária o acesso irrestrito
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aos registros do conselho tutelar, resguardado o sigilo perante terceiros.

§  5º  -  Os  demais  interessados  ou  procuradores  legalmente  constituídos  terão

acesso às atas das sessões deliberativas e registros do conselho tutelar que lhes

digam respeito, ressalvadas as informações que coloquem em risco a imagem ou a

integridade física ou psíquica da criança ou do adolescente, bem como a segurança

de terceiros.

§  6º  -  Para  os  efeitos  deste  artigo,  são  considerados  interessados  os  pais  ou

responsável legal da criança ou adolescente atendido, bem como os destinatários das

medidas aplicadas e das requisições de serviço efetuadas.

Art.  20  -  É  vedado  ao  conselho  tutelar  executar  serviços  e  programas  de

atendimento, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da execução

de políticas públicas.

Art. 21 - Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao conselho tutelar os meios

necessários para sistematização de informações relativas às demandas e deficiências

na estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como

base o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - Sipia - ou sistema

equivalente.

§ 1º - O conselho tutelar encaminhará relatório trimestral ao Conselho Municipal dos

Direitos  da Criança e do  Adolescente,  ao Ministério  Público e ao juiz da Vara  da

Infância e da Juventude contendo a síntese dos dados referentes ao exercício de

suas  atribuições,  bem  como  as  demandas  e  deficiências  na  implementação  das

políticas  públicas,  de  modo  que  sejam  definidas  estratégias  e  deliberadas

providências necessárias para solucionar os problemas existentes.

§  2º  -  Cabe  aos  órgãos  públicos  responsáveis  pelo  atendimento  de  crianças  e

adolescentes com atuação no município auxiliar o conselho tutelar na coleta de dados

e no encaminhamento das informações relativas às  demandas e  deficiências  das

políticas públicas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 3º -  Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a

definição do plano de implantação do Sipia para o conselho tutelar.



650
____________________________________________________________________________

CAPÍTULO IV
DA AUTONOMIA DO CONSELHO TUTELAR E SUA ARTICULAÇÃO COM OS

DEMAIS ÓRGÃOS NA GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

Art. 22 - A autoridade do conselho tutelar para tomar providências e aplicar medidas
de proteção decorre da lei, sendo efetivada em nome da sociedade para que cesse a
ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 23 - O conselho tutelar exercerá exclusivamente as atribuições previstas no art.
136 da Lei nº 8.069, de 1990, não podendo ser criadas novas atribuições por ato de
quaisquer outras autoridades, tais como do Poder Judiciário, Ministério Público, Poder
Legislativo ou Poder Executivo Municipal.

Art. 24 - A atuação do conselho tutelar deve ser voltada à solução efetiva e definitiva
dos casos atendidos, com o objetivo de desjudicializar, desburocratizar e agilizar o
atendimento  das  crianças e dos adolescentes,  ressalvado o  disposto no art.  136,
incisos III, alínea 'b', IV, V, X e XI da Lei nº 8.069, de 1990.

Parágrafo  único  -  O  caráter  resolutivo  da  intervenção  do  conselho  tutelar  não
impede que o Poder Judiciário seja informado das providências tomadas ou acionado
sempre que necessário.

Art. 25 - As decisões do conselho tutelar proferidas no âmbito de suas atribuições e
obedecidas as formalidades legais têm eficácia plena e são passíveis de execução
imediata.

§ 1º - Cabe ao destinatário da decisão, em caso de discordância, ou a qualquer
interessado requerer ao Poder Judiciário sua revisão, na forma prevista pelo art. 137,
da Lei nº 8.069, de1990.

§ 2º - Enquanto não suspensa ou revista pelo Poder Judiciário, a decisão proferida
pelo  conselho  tutelar  deve  ser  imediata  e  integralmente  cumprida  pelo  seu
destinatário, sob pena da prática da infração administrativa prevista no art. 249, da
Lei nº 8.069, de 1990.

Art.  26 -  É vedado o exercício das atribuições inerentes ao conselho tutelar por
pessoas estranhas ao órgão ou que não tenham sido escolhidas pela comunidade no
processo democrático a que alude o Capítulo II desta lei, sendo nulos os atos por elas
praticados.
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Art. 27 - O conselho tutelar articulará ações para o estrito cumprimento de suas
atribuições, de modo a agilizar o atendimento junto aos órgãos governamentais e não
governamentais encarregados da execução das políticas de atendimento de crianças,
adolescentes e suas respectivas famílias.

Parágrafo único - Articulação similar será também efetuada junto às Polícias Civil e
Militar,  Ministério  Público,  Judiciário  e  Conselho  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente,  de  modo  que  seu  acionamento  seja  efetuado  com  o  máximo  de
urgência, sempre que necessário.

Art. 28 - No exercício de suas atribuições o conselho tutelar não se subordina ao
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com o qual deve manter
uma relação de parceria, essencial ao trabalho conjunto dessas duas instâncias, de
promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.

§ 1º - Na hipótese de atentado à autonomia do conselho tutelar, deverá o órgão
noticiar  o fato  às  autoridades  responsáveis  para  apuração da conduta do  agente
violador para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.

§ 2º - Os Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
também  serão  comunicados  na  hipótese  de  atentado  à  autonomia  do  conselho
tutelar, para acompanhar a apuração dos fatos.

Art. 29 - O exercício da autonomia do conselho tutelar não isenta seu membro de
responder pelas obrigações funcionais e administrativas junto ao órgão ao qual está
vinculado, conforme previsão legal.

CAPÍTULO V
DOS PRINCÍPIOS E CAUTELAS A SEREM OBSERVADOS NO ATENDIMENTO

PELO CONSELHO TUTELAR
Art. 30 - No exercício de suas atribuições, o conselho tutelar deverá observar as

normas  e  princípios  contidos  na  Constituição,  na  Lei  nº  8.069,  de  1990,  na
Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  os  Direitos  da  Criança,  promulgada  pelo
Decreto  nº  99.710,  de  21  de  novembro  de  1990,  bem como nas  Resoluções  do
Conanda, especialmente:

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos;
II - proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente;
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III - responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral, e do poder
público pela plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e adolescentes;

IV - municipalização da política de atendimento a crianças e adolescentes;
V - respeito à intimidade e à imagem da criança e do adolescente;
VI - intervenção precoce, logo que a situação de perigo seja conhecida;
VII - intervenção mínima das autoridades e instituições na promoção e proteção dos

direitos da criança e do adolescente;
VIII - proporcionalidade e atualidade da intervenção tutelar;
IX - intervenção tutelar que incentive a responsabilidade parental com a criança e o

adolescente;
X  -  prevalência  das  medidas  que  mantenham  ou  reintegrem  a  criança  e  o

adolescente na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, em família
substituta;

XI  -  obrigatoriedade  da informação  à  criança e  ao  adolescente,  respeitada sua
idade e capacidade de compreensão, assim como aos seus pais  ou responsável,
acerca dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma
como se processa; e

XII - oitiva obrigatória e participação da criança e do adolescente, em separado ou
na companhia dos pais, responsável ou de pessoa por si  indicada, nos atos e na
definição  da  medida  de  promoção dos  direitos  e  de  proteção,  de  modo que  sua
opinião seja devidamente considerada pelo conselho tutelar.

Art.  31  -  No caso de atendimento de crianças e adolescentes de comunidades
remanescentes de quilombo e outras comunidades tradicionais,  o conselho tutelar
deverá:

I  -  submeter  o  caso à  análise  de  organizações sociais  reconhecidas  por  essas
comunidades,  bem  como  a  representantes  de  órgãos  públicos  especializados,
quando couber; e

II  -  considerar  e respeitar,  na aplicação das  medidas de  proteção,  a  identidade
sócio-cultural, costumes, tradições e lideranças, bem como suas instituições, desde
que  não  sejam  incompatíveis  com  os  direitos  fundamentais  reconhecidos  pela
Constituição e pela Lei nº 8.069, de 1990.
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Art. 32 - No exercício da atribuição prevista no art. 95 da Lei nº 8.069, de 1990,
constatando-se a existência de irregularidade na entidade fiscalizada ou no programa
de  atendimento  executado,  o  conselho  tutelar  comunicará  o  fato  ao  Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Ministério Público, na forma
do art. 191.

Art. 33 - Para o exercício de suas atribuições, o membro do conselho tutelar poderá
ingressar e transitar livremente:

I  -  nas  salas  de  sessões  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente;

II  -  nas  salas  e  dependências  das  delegacias  e  demais  órgãos  de  segurança
pública;

III - nas entidades de atendimento nas quais se encontrem crianças e adolescentes;
e

IV  -  em  qualquer  recinto  público  ou  privado  no  qual  se  encontrem  crianças  e
adolescentes, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Parágrafo único - Sempre que necessário, o integrante do conselho tutelar poderá
requisitar o auxílio dos órgãos locais de segurança pública, observados os princípios
constitucionais  da  proteção  integral  e  da  prioridade  absoluta  à  criança  e  ao
adolescente.

Art. 34 - Em qualquer caso, deverá ser preservada a identidade da criança ou do
adolescente atendido pelo conselho tutelar.

§  1º  -  O  membro  do  conselho  tutelar  poderá  se  abster  de  se  pronunciar
publicamente acerca dos casos atendidos pelo órgão.

§  2º  -  O  membro  do  conselho  tutelar  será  responsável  pelo  uso  indevido  das
informações e documentos que requisitar.

§ 3º - A responsabilidade pelo uso e divulgação indevidos de informações referentes
ao atendimento de crianças e adolescentes se estende aos funcionários e auxiliares à
disposição do conselho tutelar.

Art. 35 - As requisições efetuadas pelo conselho tutelar às autoridades, órgãos e
entidades  da  administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional,  dos  Poderes
Legislativo  e  Executivo  Municipal  serão  cumpridas  de  forma gratuita  e  prioritária,
respeitando-se os princípios da razoabilidade e legalidade.
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CAPÍTULO VI
DA FUNÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DIREITOS DOS MEMBROS DO CONSELHO

TUTELAR
Art.  36  -  A função  de  membro  do  conselho  tutelar  exige  dedicação  exclusiva,

vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada.
Art. 37 - A função de conselheiro tutelar será remunerada, de acordo com o disposto

em legislação local.
§  1º  -  Cabe  ao  Poder  Executivo,  por  meio  de  recursos  orçamentários  próprios

garantir  aos  integrantes  do  conselho  tutelar,  durante  o  exercício  do  mandato,  as
vantagens e direitos sociais assegurados aos demais servidores municipais, devendo
para tanto, se necessário, promover a adequação da legislação local.

§  2º  -  A remuneração  deve  ser  proporcional  à  relevância  e  complexidade  da
atividade desenvolvida, e sua revisão far-se-á na forma estabelecida pela legislação
local.

CAPÍTULO VII
DOS DEVERES E VEDAÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Art. 38 - Sem prejuízo das disposições específicas contidas na legislação municipal,
são deveres dos membros do conselho tutelar:

I - manter conduta pública e particular ilibada;
II - zelar pelo prestígio da instituição;
III - indicar os fundamentos de seus pronunciamentos administrativos, submetendo

sua manifestação à deliberação do colegiado;
IV -  obedecer  aos prazos  regimentais  para suas manifestações e  exercício das

demais atribuições;
V  -  comparecer  às  sessões  deliberativas  do  conselho  tutelar  e  do  Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispuser o Regimento
Interno;

VI - desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;
VII - declararem-se suspeitos ou impedidos, nos termos desta lei;
VIII  -  adotar,  nos  limites  de  suas  atribuições,  as  medidas  cabíveis  em  face de

irregularidade no atendimento a crianças, adolescentes e famílias;
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IX - tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares
do conselho tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa dos direitos da
criança e do adolescente;

X - residir no Município;
XI - prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas pessoas

que tenham legítimo interesse ou por seus procuradores legalmente constituídos;
XII - identificar-se em suas manifestações funcionais; e
XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes.
Parágrafo único - Em qualquer caso, a atuação do membro do conselho tutelar será

voltada à defesa dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, cabendo-lhe,
com o apoio do colegiado, tomar as medidas necessárias à proteção integral que lhes
é devida.

Art.  39  -  Cabe à  legislação local  definir  as  condutas vedadas aos membros do
conselho tutelar, bem como as sanções a elas cominadas.

Parágrafo único - Sem prejuízo das disposições específicas contidas na legislação
local, é vedado aos membros do conselho tutelar:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer
natureza;

II - exercer atividade no horário fixado na lei municipal para o funcionamento do
conselho tutelar;

III  -  utilizar-se  do  conselho  tutelar  para  o  exercício  de  propaganda  e  atividade
político-partidária;

IV - ausentar-se da sede do conselho tutelar durante o expediente, salvo quando
em diligências ou por necessidade do serviço;

V - opor resistência injustificada ao andamento do serviço;
VI - delegar a pessoa que não seja membro do conselho tutelar o desempenho da

atribuição que seja de sua responsabilidade;
VII - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem;
VIII - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de

suas atribuições;
IX - proceder de forma desidiosa;
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X  -  exercer  quaisquer  atividades  que  sejam  incompatíveis  com  o  exercício  da
função e com o horário de trabalho;

XI - exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas, nos
termos previstos na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965;

XII - deixar de submeter ao colegiado as decisões individuais referentes à aplicação
das medidas protetivas a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis previstas nos
arts. 101 e 129 da Lei n° 8.069, de 1990; e

XIII  -  descumprir  os  deveres  funcionais  mencionados  no  art.38  desta lei  e  na
legislação local relativa ao conselho tutelar.

Art. 40 - O membro do conselho tutelar será declarado impedido de analisar o caso
quando:

I - a situação atendida envolver cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

II - for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos interessados;
III - algum dos interessados for credor ou devedor do membro do conselho tutelar,

de seu cônjuge ou companheiro, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive;

IV - tiver interesse na solução do caso em favor de um dos interessados.
§ 1º - O membro do conselho tutelar também poderá declarar suspeição por motivo

de foro íntimo.
§ 2º - O interessado poderá requerer ao colegiado o afastamento do membro do

conselho tutelar que considere impedido, nas hipóteses previstas neste artigo.
CAPÍTULO VIII

DO PROCESSO DE CASSAÇÃO E VACÂNCIA DO MANDATO
Art. 41 - Entre outras causas estabelecidas na legislação municipal, a vacância da

função de membro do conselho tutelar decorrerá de:
I - renúncia;
II  -  posse  e  exercício  em  outro  cargo,  emprego  ou  função  pública  ou  privada

remunerada;
III - aplicação de sanção administrativa de destituição da função;
IV - falecimento; ou



657
____________________________________________________________________________

V -  condenação  por  sentença  transitada  em  julgado pela  prática  de  crime que
comprometa a sua idoneidade moral.

Art. 42 - Constituem penalidades administrativas passíveis de serem aplicadas aos
membros do conselho tutelar, entre outras a serem previstas na legislação local:

I - advertência;
II - suspensão do exercício da função;
III - destituição da função.
Art. 43 - Na aplicação das penalidades administrativas, deverão ser consideradas a

natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
sociedade ou serviço público, os antecedentes no exercício da função, assim como
as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no Código Penal.

Art. 44 - As penalidades de suspensão do exercício da função e de destituição do
mandato poderão ser aplicadas ao conselheiro tutelar nos casos de descumprimento
de suas atribuições, prática de crimes que comprometam sua idoneidade moral ou de
conduta incompatível com a confiança outorgada pela comunidade.

Parágrafo  único  -  De acordo com a gravidade da conduta  ou  para  garantia  da
instrução do procedimento disciplinar, poderá ser determinado o afastamento liminar
do conselheiro tutelar até a conclusão da investigação.

Art.  45  -  Cabe  à  legislação local  estabelecer  o  regime  disciplinar  aplicável  aos
membros do conselho tutelar.

§ 1º - As situações de afastamento ou cassação de mandato de conselheiro tutelar
deverão ser precedidas de sindicância e processo administrativo, assegurando-se a
imparcialidade dos responsáveis pela apuração e o direito ao contraditório e à ampla
defesa.

§ 2º - Na omissão da legislação específica relativa ao conselho tutelar, a apuração
das infrações éticas e disciplinares de seus integrantes utilizará como parâmetro o
disposto na legislação local aplicável aos demais servidores públicos.

§ 3º - Na apuração das infrações pode ser prevista a participação de representantes
do conselho tutelar e de outros órgãos que atuam na defesa dos direitos da criança e
do adolescente.

Art. 46 - Havendo indícios da prática de crime por parte do conselheiro tutelar, o
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Conselho  Municipal  da  Criança  e  do  Adolescente  ou  o  órgão  responsável  pela
apuração da  infração administrativa  comunicará  o  fato  ao  Ministério  Público  para
adoção das medidas legais.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47 - Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, com
apoio  dos  Conselhos  Estaduais  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e  do
Conanda, deverão estabelecer, em conjunto com o conselho tutelar, uma política de
qualificação  profissional  permanente  dos  seus  membros,  voltada  à  correta
identificação e atendimento das demandas inerentes ao órgão.

Parágrafo  único  -  A  política  referida  no  caput compreende  o  estímulo  e  o
fornecimento dos meios necessários para adequada formação e atualização funcional
dos  membros  dos  conselhos  e  seus  suplentes,  o  que  inclui,  entre  outros,  a
disponibilização de material  informativo,  realização de encontros com profissionais
que atuam na área da infância e juventude e patrocínio de cursos e palestras sobre o
tema.

Art. 48 - Qualquer cidadão, o conselho tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente são parte legítima para requerer aos Poderes Executivo
e Legislativo, assim como ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público, a
apuração do descumprimento das normas de garantia dos direitos das crianças e
adolescentes, especialmente as contidas na Lei nº 8.069, de1990 e nesta lei, bem
como  requerer  a  implementação  desses  atos  normativos  por  meio  de  medidas
administrativas e judiciais.

Art. 49 - As deliberações do Conanda, no seu âmbito de competência para elaborar
as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente,  são  vinculantes  e  obrigatórias  para  a  administração  pública,
respeitando-se  os  princípios  constitucionais  da  prevenção,  prioridade  absoluta,
razoabilidade e legalidade.

Art. 50 - Os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, em
conjunto  com  os  conselhos  tutelares,  deverão  promover  ampla  e  permanente
mobilização da sociedade, conscientizando-a acerca da importância e do papel do
conselho tutelar.
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Art. 51 - Para a criação, composição e funcionamento do conselho tutelar deverão
ser  observadas  as  diversidades  étnicas  e  culturais  do  país,  considerando  as
demandas  das  comunidades  remanescentes  de  quilombo  e  outras  comunidades
tradicionais.

Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa este projeto de lei,

que  dispõe  sobre  os  parâmetros  para  criação  e  funcionamento  dos  conselhos
tutelares no Estado e dá outras providências.

A presente proposição tem como objetivo transformar em lei a Resolução nº 139, de
17  de  março  de  2010,  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente  (Conanda),  que  dispõe  sobre  os  parâmetros  para  a  criação  e
funcionamento dos conselhos tutelares no Brasil e dá outras providências.

Sabe-se que o conselho tutelar  constitui-se num órgão essencial  do sistema de
garantia dos direitos, tendo sido concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de julho 1990,
para  desjudicializar  e  agilizar  o  atendimento  prestado à  população  infanto-juvenil.
Todavia,  os  resultados  da  pesquisa  “Conhecendo  a  Realidade”  (Conanda,  2006)
revelou  a  inexistência  de  conselhos  tutelares  em  cerca  de  10%  dos  municípios
brasileiros e graves deficiências no funcionamento da maioria dos já constituídos, o
que torna urgente a implementação de medidas concretas por parte do Poder Público
para garantir o adequado funcionamento dos conselhos tutelares no Estado, visando
à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Como constatamos em audiência pública sobre o tema, realizada em 25 de março
de 2014, o conselho tutelar e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente são frutos de intensa mobilização da sociedade brasileira no contexto de
luta pelas liberdades democráticas, que buscam efetivar a consolidação do Sistema
de  Garantia  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e  a  implementação  das
políticas  públicas no plano municipal,  o  que refletiu,  nessa ocasião,  a substancial
demanda  popular  pelo  fortalecimento  do  respaldo  legal  da  Resolução  nº  139  do
Conanda.
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Há de se considerar,  também, que o presente projeto de lei  vai ao encontro da
necessidade  de  fortalecimento  dos  princípios  constitucionais  da  descentralização
político-administrativa e da política de proteção, promoção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente, em especial de prevalência dos direitos humanos como
forma de afirmação de valores como a diversidade, a pluralidade e a dignidade da
pessoa humana.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.125/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva  São  Jorge,  com  sede  no

Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva São Jorge, com

sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Sociedade Esportiva São Jorge, de Uberlândia é uma associação

civil sem fins lucrativos que tem por finalidade a promover a difusão do civismo e da
cultura física, principalmente a prática do futebol, podendo ainda promover a prática e
a  competição  em  todas  as  modalidades  esportivas  amadoras  ou  especializadas,
incluindo o futebol feminino.

A Associação, que promove a prática do futebol exclusivamente amador, promove
também reuniões sociais e culturais com o objetivo de proporcionar lazer e diversão
aos seus associados e a membros da sociedade uberlandense em geral.

Considerando a importância das atividades da Associação, contamos com o apoio
dos nobres pares desta Casa Legislativa à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.126/2014
Altera a Lei  n°  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Acrescente-se os seguintes parágrafos ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975:
“Art. 12 - (...)
§  … -  Fica o Poder  Executivo autorizado,  na  forma,  no prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga tributária nas
operações  internas  com  preparados  antissolares  que  não  possuam  propriedades
bronzeadoras.

§  …  -  Para  fins  de  compensação  da  perda  de  receita  tributária  resultante  do
disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a aumentar a carga
tributária nas operações internas com preparados bronzeadores.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Ulysses Gomes
Justificação: A incidência do câncer de pele dobrou nos últimos 10 anos no Brasil.

Estudo divulgado pelo Ministério da Saúde estima que haverá 576.580 novos casos
de câncer diagnosticados no país em 2014. A previsão, de acordo com o governo, é
que o tumor de pele não melanoma, considerado o mais frequente na população
feminina e masculina, atinja 182 mil pessoas no próximo ano, equivalente a 31,5% do
total de cânceres, superando em muito os demais casos, como próstata (69 mil) ou
mama (57 mil).

Em Minas  Gerais,  e  na  capital  Belo  Horizonte,  as  estatísticas  seguem  padrões
semelhantes aos registrados no Brasil em geral.

Segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Brasil, por ficar
entre  trópicos,  recebe  radiação  muito  forte  de  raios  ultravioleta,  que  levam  ao
aparecimento desse tipo de câncer com incidência muito alta. Estudos sobre o tema,
como os do Instituto Nacional do Câncer, apontam o câncer de pele como o tipo de
maior  incidência no Brasil  -  25% de todos os tumores malignos está diretamente
relacionado à exposição ao sol.
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No  caso  das  pessoas  com  lúpus,  com  sensibilidade  ao  sol  e  à  claridade,  é
necessário usar protetor ou filtro solar mesmo nos dias nublados e na sombra de uma
forma geral. O seu uso permanente reduz os procedimentos cirúrgicos, tratamentos,
reabilitação e afastamentos do trabalho.

A partir de 2004, o governo federal, através do Decreto n° 5.282/2004, reduziu a
zero  a  alíquota  de  IPI  para  protetores  solares  que  não  possuem  propriedades
bronzeadoras, considerado-o produto fundamental ao combate do câncer de pele e
outras enfermidades.

Atualmente, tramita na Câmara o Projeto de Lei nº 5.734/13, de autoria do senador
Rodrigo  Rollemberg  (PSB-DF),  que  permite  a  oferta  de  protetores  solares  à
população  pelo  programa  Farmácia  Popular  do  Brasil,  criado  para  fornecer
medicamentos  essenciais  a  baixo  custo.  Em  alguns  entes  federados  já  foram
aprovadas  leis  que  obrigam  as  empresas  a  fornecer  protetor  solar  para  seus
funcionários  que  ficam  expostos  aos  raios  solares  por  30  minutos  ou  mais
diariamente.

É,  portanto,  justificável  e  urgente  a  alteração  da  legislação tributária  em  Minas
Gerais, que continua classificando o filtro solar na categoria de perfumes, cosméticos
e produtos de toucador, com alíquota de ICMS de 25%.

- 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 5.127/2014
Declara de utilidade pública a Associação 15 Eterna Paixão Esporte Clube, com

sede no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação 15 Eterna Paixão Esporte

Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Wander Borges
Justificação: A Associação 15 Eterna Paixão Esporte Clube, com sede no Município

de Santa Luzia,  é uma associação sem fins  lucrativos e com duração por  tempo
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indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo
exercício de suas funções. Tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades
sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,  principalmente  o  futebol,  podendo,  ainda,
praticar ou competir em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas,
inclusive o futebol feminino, nos termos da legislação vigente.

Sabemos que o esporte é algo fundamental  na  vida das pessoas,  tanto para a
saúde,  quanto  para  a  mente,  por  isso  faz-se  mais  que  oportuno  se  declare  de
utilidade pública estadual essa associação que se nos apresenta, razão pela qual
conto com a anuência dos nobres colegas.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.128/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -

Consep - com sede no Município de Viçosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep - com sede no Município de Viçosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que declara  de  utilidade pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança Pública  -
Consep - de Viçosa.

Fundado no ano de 2010, o Consep de Viçosa é uma entidade sem fins lucrativos
que atua na promoção de atividades relacionadas com segurança pública em Viçosa,
bem como na promoção de campanhas educativas associadas ao tema.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.129/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Membros Ativos de Floresta, com

sede no Município de Central de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Membros Ativos de

Floresta, com sede no Município de Central de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Rogério Correia
Justificação: A Associação dos Membros Ativos de Floresta é uma associação civil,

de  fins  não econômicos,  com sede no Município  de  Central  de  Minas e  tem por
finalidades:  proporcionar  a  melhoria  do  convívio  entre  as  classes,  através  da
integração de seus associados; proporcionar aos associados e a seus dependentes
atividades  econômicas,  culturais,  desportivas e  sociais;  melhorar  as  condições de
vida das famílias; fomentar e assistir as famílias de agricultores em suas atividades;
promover a assistência à criança, ao adolescente, a gestantes e anciãos.

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 essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à 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 5.130/2014
Declara de utilidade pública a Associação Bom Destino Futebol Clube, com sede no

Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Bom Destino Futebol

Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
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Wander Borges
Justificação: A Associação Bom Destino Futebol Clube, com sede no Município de

Santa  Luzia,  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos  e  duração  por  tempo
indeterminado. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo
exercício de suas funções. Tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades
sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,  principalmente  especializadas,  inclusive  o
futebol feminino, nos termos da legislação vigente.

Sabemos que o esporte é algo fundamental  na  vida das pessoas,  tanto para a
saúde, quanto para a mente, por isso é mais que oportuno se declare de utilidade
pública estadual essa associação.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.131/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Tupaciguara  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 Tupaciguara

imóvel  com  área  de  337,50m²  (trezentos  e  trinta  e  sete  metros  e  cinquenta
centímetros quadrados), localizado na Avenida Brasil, lado ímpar, Lote 12, da Quadra
161, no Município de Tupaciguara, registrado sob o nº 12.338, ficha 1, do Livro nº 2,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tupaciguara.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  mencionado  no  caput deste  artigo  destina-se  à
construção de uma agência do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

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 artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado ao Estado de
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Minas Gerais por meio da Lei nº 2.540, de 2007, e destinava-se à construção da sede
da Agência Fazendária no Município de Tupaciguara. Entretanto, devido a aquisição
de  outro  imóvel  por  parte  do  Estado para  o  mesmo fim,  a  referida  lei  perdeu  o
objetivo.

Considerando  que  o  bem  se  encontra  sob  responsabilidade  da  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão e não existem projetos do Estado para utilização
do  imóvel,  esta  proposição  tem  o  objetivo  de  viabilizar  a  doação  do  terreno  ao
município para a construção de uma agência do Instituto Nacional  de Seguridade
Social - INSS.

- 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 5.132/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Agricultores e Agricultoras Familiares

do Córrego Santo Antônio, com sede no Município de Matipó.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Agricultores  e

Agricultoras Familiares do Córrego Santo Antônio, com sede no Município de Matipó.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 2014.
Paulo Lamac
Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Agricultores  e  Agricultoras
Familiares do Córrego Santo Antônio.

Fundada  em  2010,  a  Associação  de  Agricultores  e  Agricultoras  Familiares  do
Córrego Santo Antônio é uma entidade sem fins lucrativos, que atua na promoção de
atividades que visam o fortalecimento da agricultura familiar e a geração de trabalho e
renda e no incentivo a práticas agroecológicas e cooperativistas,  no Município de
Matipó.

A entidade também atua desenvolvendo ações em defesa dos direitos humanos, no
combate à fome e à pobreza, promovendo a segurança alimentar e nutricional.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para
aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 7.608/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São Vicente de Minas pelo aniversário desse
município.

Nº 7.609/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Juatuba pelo aniversário desse município.

Nº 7.610/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Itambacuri pelo aniversário desse município.

Nº 7.611/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Carvalhópolis  pelo  aniversário  desse
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 7.612/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com o  Pe.  Marcelo  Nicolau  Corcelli  por  ter  assumido a  Paróquia
Nossa Senhora Aparecida e São Miguel, em Contagem. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 7.613/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com o Sr.  Paulo  Tadeu Rodrigues Rosa pelos  relevantes  serviços
prestados  à  Justiça  Militar,  em  especial  pela  realização  de  152  julgamentos  em
matéria criminal e 904 audiências em 2013.

Nº 7.614/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  2/4/2014,  em  Janaúba,  na  qual
apreenderam armas e munições e prenderam dois homens; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.615/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  17ª  Cia.
Independente de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, pela atuação em ocorrência,
em 7/4/2014,  em São Lourenço,  na  qual  apreenderam armas,  munição,  redes de
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pesca  e  outros  materiais  e  prenderam  dois  homens;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.616/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  16ª  Cia.
Independente  da  PMMG,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  7/4/2014,  em  Três
Corações,  na  qual  apreenderam  um  menor,  bem  como droga,  armas,  munições,
balança de precisão, celulares e dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da
PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares
pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.617/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona do 10º Batalhão de Polícia
Militar por sua atuação em ocorrência do dia 8/4/2014, em Montes Claros, na qual
apreenderam arma, dinheiro, celular e outros objetos roubados de uma casa lotérica,
efetuaram  prisão  de  suspeito  e  apreensão  de  menor,  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.618/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona do 26º Batalhão de Polícia
Militar por sua atuação em ocorrência do dia 8/4/2014, em Itabira, que resultou na
apreensão de drogas e armas e na prisão de dois homens, e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.619/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona do 34º Batalhão de Polícia
Militar por atuação em ocorrência do dia 9/4/2014, em Belo Horizonte, que resultou na
apreensão de armas e na prisão de dois homens e na apreensão de um menor, e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.620/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona do Batalhão da Rotam, do
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16º  Batalhão de Polícia  Militar,  do  1º  Batalhão de Polícia  Militar,  do  Batalhão de
Radiopatrulhamento  Aéreo  da  Polícia  Militar  -  BTL  RPAER  -  e  da  Companhia
Independente de Cães da Polícia Militar pela atuação na ocorrência, em 8/4/2014, em
Belo Horizonte, que resultou na apreensão de armas e na prisão de dois homens, e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.621/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona do 21º Batalhão de Polícia
Militar pela atuação na ocorrência, em 9/4/2014, em Ubá, que resultou na apreensão
de drogas e na apreensão de cinco adolescentes, e seja encaminhado ao Comando-
Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.622/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona do 28º Batalhão de Polícia
Militar  pela  atuação  na  ocorrência,  em  9/4/2014,  em  Urucuia,  que  resultou  na
apreensão de armas e drogas e na prisão de três pessoas, e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado. (- Distribuídos à Comissão
de Segurança Pública.)

Nº  7.623/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
implantação de rede de drenagem pluvial com bueiros nas seguintes vias: Rua Tereza
Viana de Assis, em frente ao nº 197, no Bairro Vila Pinho, e Rua José Pedro de Brito,
em frente ao nº 193, no Bairro Vila Santa Rita. (- À Comissão de Transporte.)

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Dalmo Ribeiro

Silva.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,
interrompe  os  trabalhos  ordinários  para  a  realização  do  ciclo  de  debates
Comunicação, Regulação e Democracia.
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- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O  presidente  (deputado  Adelmo  Carneiro  Leão)  -  Estão  reabertos  os  nossos
trabalhos.

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as especiais de amanhã, dia 11, às 9 e às 14 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 31/3/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Durval Ângelo
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do Presidente - Palavras do
Sr. Antônio Ribeiro Romanelli  -  Palavras do Deputado Paulo Lamac - Palavras da
Deputada  Liza  Prado  -  Palavras  do  Deputado  Rogério  Correia  -  Palavras  do
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Dinis Pinheiro - André Quintão - Durval Ângelo - Liza Prado - Paulo Lamac - Rogério

Correia.
Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião. Sob
a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com
a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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Ata
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  do  ciclo  de  debates  Resistir
Sempre  -  Ditadura  Nunca  Mais  -  50  Anos  do  Golpe  de  64,  decorrente  de
requerimentos dos deputados André Quintão, Celinho do Sinttrocel, Durval Ângelo,
Paulo Lamac e Rogério Correia.

Os 50 anos do golpe de  64 devem ser  lembrados para  que seu significado se
reavive na memória de quem viveu os anos da ditadura e seja transmitido às novas
gerações.  Suas  marcas  foram  a  repressão  aos  movimentos  populares  e  às
reivindicações sociais, a censura, a limitação dos direitos individuais, a violação dos
direitos  humanos,  o  abuso  de  poder,  a  violência,  a  tortura,  os  assassinatos,  as
sequelas físicas e psicológicas nos que lutaram contra o regime militar, a quebra do
estado de direito, o cerceamento das instituições democráticas. Os 50 anos devem
ser lembrados também como período de resistência, de luta pelos direitos humanos e
pela democracia.

1º Painel
Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  as  Exmas.  Sras.  Eleonora
Menicucci, ministra  da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da
República;  e  Andréa  Abritta  Garzon,  defensora  pública-geral  do  Estado  de Minas
Gerais;  o Exmo. Sr.  Délio  Malheiros,  vice-prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte;  a
Exma. Sra.  deputada federal Jô Morais;  os Exmos. Srs.  deputado federal  Weliton
Prado; e Antônio Ribeiro Romanelli, coordenador da Comissão da Verdade em Minas
Gerais; a Exma. Sra. deputada Liza Prado, autora da lei que criou a Comissão da
Verdade em Minas Gerais; e os Exmos. Srs. deputados André Quintão, presidente da
Comissão  de  Participação  Popular;  Durval  Ângelo,  presidente  da  Comissão  de
Direitos Humanos; Paulo Lamac, presidente da Comissão de Assuntos Municipais; e
Rogério  Correia,  membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  coautores  do
requerimento que deu origem a este evento.
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Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença em Plenário do Exmo. Sr. vereador Gilson Reis,

da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e das Exmas. Sras. vereadora Adriana Lara,
da  Câmara  Municipal  de  Vespasiano;  e  Ilva  Maria  Franca  Lauria,  presidente  do
Conselho Executivo da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
em Minas Gerais.

Palavras do Presidente
Quero saudar a nossa querida ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres

da  Presidência  da  República,  Eleonora  Menicucci.  Na  sua  pessoa  e  na  da  Dra.
Andréa, quero saudar todas as mulheres aqui presentes, cada dia mais participativas,
mais atuantes, fazendo de nossa sociedade uma sociedade melhor, moderna. Quero
saudar  ainda  o  nosso  amigo  vice-prefeito  de  Belo  Horizonte,  Délio  Malheiros.
Cumprimento também a deputada federal Jô Moraes - nosso abraço e carinho - e o
jovem amigo guerreiro,  deputado federal  Weliton  Prado.  Quero  saudar  também o
Exmo. Sr. coordenador da Comissão da Verdade em Minas Gerais, Antônio Ribeiro
Romanelli;  o  dileto  amigo  e  presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular  da
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  deputado  André  Quintão;  esse  valente
homem público e presidente da Comissão de Direitos Humanos desta querida Casa,
o  deputado  Durval  Ângelo;  o  presidente  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e
Regionalização  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Paulo  Lamac,  que  faz  um
belíssimo trabalho;  o  deputado Rogério  Correia,  sempre  combativo  e  membro da
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa - é uma alegria revê-lo; e
essa mulher superatuante, a deputada Liza Prado, autora da lei que criou a Comissão
da Verdade em Minas Gerais. Por fim, saúdo os senhores, as senhoras, a querida
imprensa, os demais deputados presentes e a querida ministra.

A abertura deste ciclo de debates formaliza o ensejo de refletirmos sobre nossa
história  recente, na passagem dos 50 anos dos eventos que levaram ao impasse
político que, por 21 anos, submeteu a vida do País à tutela militar. A deposição do
presidente João Goulart resultou numa sequência de fatos, na cassação de mandatos
políticos, na supressão do voto direto, dos partidos tradicionais e dos sindicatos, na
censura à imprensa e às manifestações artísticas. Significou também, querida Dra.
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Andréa, a prisão e o desaparecimento de centenas de opositores, ao mesmo tempo
em que promoveu ou permitiu a tortura de homens e mulheres, temas de que vêm
tratando as diversas comissões da verdade ora em funcionamento.

O golpe militar, senhoras e senhores, que fulminou o Brasil em 1964, com decisivo
apoio de grande parcela da sociedade civil, resultou da grande polarização interna,
uma disputa ideológica por reformas sociais e econômicas, mas foi também produto
da Guerra Fria,  que dividiu o mundo em dois blocos. Hoje, como está fartamente
documentado,  sabemos  que a  intervenção militar  no  Brasil  não foi  um fenômeno
isolado,  mas integrou a instalação de várias  ditaduras no continente, com o ativo
interesse do governo norte-americano, gerando a cooperação entre os organismos
repressivos que se desenvolveram na América Latina.

O governo militar, deputado Durval Ângelo, veio frear mudanças sociais defendidas
nas ruas por sindicalistas e estudantes, que, entre outras reivindicações, defendiam
as chamadas reformas de base, como a reforma agrária e o controle sobre a remessa
de lucros para o exterior, entre outras. O respaldo popular que o golpe angariou em
seu início, pois o País se mostrava efetivamente dividido, muito cedo se desgastou,
dada a violência com que os donos do poder procuravam destruir seus opositores.
Nesse contexto, a resistência também foi conduzida à luta armada, e a reação se
tornou ainda mais feroz impondo o silêncio e a privação da plena liberdade a todos os
cidadãos.

Perdemos muitos cidadãos de bem, amigo Betinho Duarte, nessa luta. O povo se
tornou  sedento  de  democracia;  quis  eleger  de  novo  seus  representantes,  e  as
marchas  pelo  retorno  das  eleições  diretas  sacudiram  o  Brasil,  vindo  resultar  na
retomada da democracia, simbolizada pela eleição do saudoso Tancredo Neves e na
Constituição  de  1988,  que  tantos  avanços  trouxe  nos  âmbitos  jurídico,  político  e
social.

Hoje,  sem  sombra  de  dúvida,  temos  essa  democracia  já  consolidada,  mas  ela
carece de aperfeiçoamento constante.  É  exatamente esse aperfeiçoamento que a
Assembleia  de  Minas  tem  em  mente  ao  promover  os  debates  que  se  iniciam.
Voltamos a olhar para o passado em busca da consciência histórica dos fatos e de
seus  desdobramentos,  mas  olhando com firmeza  para  o  futuro,  atentos  a  outras
perspectivas que possam aprimorar nossas instituições.
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Esta é a Assembleia que, desde 1989, ao edificar a Constituição Mineira, vem se
abrindo cada vez mais - amigo André Quintão - à participação popular, recorre no seu
dia  a  dia,  através  do  trabalho  das  comissões  ou  dos  eventos  institucionais,  ao
aperfeiçoamento da cidadania, promovendo o desenvolvimento político dos mineiros,
sempre instados a se fazer ouvir e a participar da elaboração das leis e das políticas
públicas.  Estamos todos construindo e  refinando a  democracia  e,  na  consecução
dessa  tarefa,  devemos  manter  viva  a  memória  coletiva  que  nos  define  como
indivíduos pertencentes à mesma nação.

Para que não nos esqueçamos do passado - mesmo de suas mais duras lições -,
devemos promover o equilíbrio entre a revisão dos acontecimentos e a definição das
ações com que iremos balizar o nosso futuro. Devemos também, querida ministra,
contribuir para reparar as injustiças e valorizar a participação dos homens e mulheres
que sustentaram a resistência ao arbítrio, impedindo, certamente, que ele fosse mais
longe.

A Assembleia de Minas tem sido exemplar nessa reparação histórica. Há tempos já
restituímos os mandatos aos três parlamentares estaduais que foram cassados na
primeira hora do golpe, os queridos Dazinho, Sinval Bambirra e Clodesmith Riani. E
hoje, nessa abertura solene, cabe anunciar mais uma iniciativa do Legislativo mineiro
para uma grande homenagem, reparando, também uma injustiça histórica. Por nossa
iniciativa e acolhimento unânime do Parlamento, foi concedido o título de Cidadão
Honorário de Minas ao Eminente Cardeal D. Paulo Evaristo Arns, sem dúvida o maior
baluarte da resistência democrática brasileira,  dos tempos mais duros da ditadura.
Muito brevemente, senhoras e senhores, esperamos fazer a ele a entrega do título
em reconhecimento pelo seu papel na história, mas também para que fique registrada
no  coração  dos  mineiros  a  trajetória  exemplar  desse  homem  que  engrandece  a
natureza humana.

Agradeço a presença de nossos parlamentares, que compartilharão conosco suas
ideias, olhares, conhecimentos e interpretações dessa época conturbada, que muitos
de nós vivenciamos. Igualmente agradeço a todos os que aqui estão, participando do
evento, à procura de informações e da troca de pontos de vista.

Tenho certeza, querida ministra, querida Dra. Andréa, de que este ciclo de debates
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transcorrerá  de  uma  forma  altamente  democrática,  já  que  este  é  nosso  grande
objetivo: a superação de um trauma histórico, tendo em vista um País melhor, mais
justo e no qual todas as vozes se façam ouvir, banidas as discriminações e, claro, as
gritantes desigualdades. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Antônio Ribeiro Romanelli
Minhas senhoras, meus senhores,  componentes da Mesa,  a minha participação

aqui será realmente breve. Só quero registrar a presença da Comissão da Verdade
do Estado de Minas Gerais, uma ideia da ilustre deputada Liza Prado, prontamente
acolhida pelo Sr. Governador.

Queria dizer apenas o seguinte: Comissão da Verdade, para quê? Nós temos de
passar  a  limpo  essa  história  recente  de  nossa  pátria,  a  qual  está  tão  enodada,
distorcida pela história oficial, pretendendo mostrar ao povo brasileiro, principalmente
aos jovens, alguma coisa que não houve, porque o que aconteceu de fato, como dito
pelo presidente, foi violência, truculência, assassinatos. Vimos o incrível depoimento
desse  coronel,  que  disse  que  não  se  arrepende  de  nada.  Quando  matava  as
pessoas,  ele  as  decapitava,  retirava  as  arcadas  dentárias,  cortava-lhes  todos  os
dedos da mão, botava uma pedra no corpo e o jogava nas águas,  para que não
houvesse possibilidade de identificação.

Eles falam em anistia e em crimes conexos - e a palavra grega anistia vem de
amnésia,  esquecimento  -  como  se  fosse  possível  e  justo  esquecer.  Digo  como
cidadão, como brasileiro, que não tenho nada a esquecer. Ao contrário, lamento não
ter podido fazer mais pela volta da democracia. Porém, não admito que me julguem
pelas mesmas regras que estão julgando o Sr. Carlos Alberto Brilhante Ustra, porque
este, sim, tem muito que ser esquecido. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Paulo Lamac
Bom dia a todos e a todas. Gostaria, mais uma vez, de dar-lhes as boas vindas à

Casa de todos os mineiros. É uma alegria para nós, que trabalhamos junto com a
sociedade civil  na elaboração deste momento, vermos materializado aqui algo que
não  é  simplesmente  a  repetição  de  mais  uma  lembrança  triste  de  um  fato  que
aconteceu no Brasil. A cada ano a gente recicla e relê toda aquela tragédia que se
abateu sobre o nosso país. Mas os fatos passados não se encerraram com o final da
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ditadura. Um dos grandes desafios que temos a cada novo ano é conseguir trazer
para o dia a dia das pessoas, inclusive daquelas que não vivenciaram o golpe e o
período  sombrio  que  o  sucedeu,  a  compreensão  de  como  essas  questões
impactaram e impactam até hoje a nossa vida.

Convivemos cotidianamente com os ditadores e torturadores nas nossas ruas, nas
escolas, nos campos de futebol, porque eles continuam dando nome aos espaços
públicos,  os  quais  deveriam  prestar  homenagens  a  pessoas  que  simbolizam  os
anseios e sentimentos mais nobres que, esperamos, sejam uma marca da população
brasileira. Esta Casa parlamentar aprovou na semana passada, em 1º turno, projeto
de lei  que tem por objetivo retirar os nomes de todos os ditadores, torturadores e
associados  ao  regime  militar.  Quero  agradecer  publicamente  a  todos  os  colegas
deputados que participaram da aprovação desse projeto. Tive a honra de apresentá-
lo, mas certamente não foi uma proposição minha, foi inspirada em vários presentes
aqui. E queria complementar que essas homenagens no nome dos próprios públicos
não  se  limitam  à  presença  do  regime.  Convivemos  hoje  com  uma  juventude
altamente despolitizada, uma sociedade também muito despolitizada, com honrosas
exceções. Via de regra, reina a negação dos partidos políticos, a negação da atuação
política e, indiscutivelmente, a negação da política, como se fosse algo complicado,
sujo, quando, na realidade, deve ser vista como algo nobre, uma atividade através da
qual as pessoas trabalham pelo coletivo.

Conseguimos, nesse período, congelar a participação, conseguimos marginalizar a
atuação  parlamentar,  e  não  apenas  parlamentar,  mas  também  política.  Um  dos
grandes desafios que vejo é a retomada desse debate, dessa discussão. As escolas
foram utilizadas como aparato do regime. Fazia-se formação de opinião dentro das
escolas por meio de conteúdo, por meio de disciplina. Foi feita, com justiça, a retirada
de conteúdos que, historicamente, faziam formação de opinião dentro das escolas,
mas não houve substituição.

Algo que também discutimos aqui, e é uma discussão corajosa e difícil de ser feita,
porque a teoria do elástico nos leva ora para um extremo, ora para o outro,  é a
organização política brasileira.  É  preciso discutirmos nas  escolas,  não apenas de
maneira transversal, a formalização de conteúdo, a organização social, a organização
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política brasileira porque, enquanto continuarmos tratando, de maneira velada, que
qualquer  democracia  demanda  organização  e  estruturação  e  as  pessoas
compreenderem isso, estaremos dando sequência à escuridão levantada no período
ditatorial. Temos muitos desafios no nosso dia a dia. E essa proposta e esse desafio
que procuramos tomar para nós nessa discussão nos fazem trazer para o contexto
atual os desdobramentos, as consequências e o que temos de fazer para acabarmos
com os pedacinhos de ditadura que continuam no nosso convívio.

Este é um grande encontro para todos nós. Devemos lembrar com pesar, mas com
esperança, de todo esse período triste por que passou o país e de toda a luta para
reconquistar essa democracia. Bom dia e um bom encontro a todos.

Palavras da Deputada Liza Prado
Bom dia a todos e a todas. Quero saudar, na pessoa dos meus amigos, do Betinho,

todas as pessoas aqui presentes, meu querido cantor Sirlan, argentino combativo.
Não irei  saudar pessoalmente a ministra e as autoridades que compõem a nossa
Mesa porque quero ser breve. Este momento é muito importante porque é preciso
rememorar.  A versão  oficial  dos  fatos  que  aconteceram  na  nossa  história  não  é
verdadeira e está distorcida. Precisamos realizar  solenidades, manifestações, criar
comissões da verdade, e fico feliz de ter sido a autora, com apoio desta Casa, da
Comissão da Verdade de Minas, que foi importante para o nosso estado contar a
verdade. Minas Gerais tem de passar essa história a limpo para que jamais venha
repetir no nosso País o que aconteceu. Parabenizo todos os membros da comissão.
Quero dizer que agora, com essa infraestrutura, a nossa Comissão da Verdade tem
condições de subsidiar a comissão nacional e fazer realmente um trabalho melhor,
resgatando e ouvindo testemunhas,  viajando por  este Estado e divulgando o  que
realmente aconteceu neste país. É preciso invocarmos o espírito de João Monnerat,
de  Elza  Monnerat  e  de  João  Amazonas,  guerrilheiros  que  considero  muito
importantes para a nossa história. Esse espírito de coragem precisa se estabelecer
entre nós, porque a guerra não acabou.

Dois  comportamentos  do  povo  brasileiro  me  assustaram.  Um  diz  respeito  às
mulheres,  à  pesquisa  que  mostrou  que  o  povo  brasileiro  acha  que  as  mulheres
merecem  ser  estupradas  por  causa  das  suas  vestimentas.  Isso  nos  mostra  um
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comportamento assustador, uma posição retrógrada, atrasada e ainda desrespeitosa
às  mulheres.  A outra  ação  que  me  assustou  bastante,  nesses  50  anos  em  que
estamos rememorando o golpe militar para que possamos conhecer a nossa história
e  não  nos  esquecer  jamais  do  acontecido,  foi  o  comportamento  e  algumas
manifestações  de  grupos  fascistas  na  imprensa  e  nas  redes.  Deveríamos  ter  os
rigores da lei porque muitos desavisados, com descrédito na política, podem achar
que determinado caminho é a volta de um regime autoritário.

Então, a todos vocês que estão aqui, que lutaram a vida inteira, quero dizer que
ainda temos muito que lutar porque esses sentimentos e essas duas ações que aqui
coloquei são sintomáticos e têm que nos tornar firmes e fortes porque não podemos
permitir jamais tantas atrocidades, como bem colocou o presidente da Comissão da
Verdade: tortura, desaparecimento, famílias que não enterraram seus entes até hoje.
É  preciso  que  rememoremos  e  fiquemos  firmes  para  construir  uma  história
verdadeira,  para  construir  uma democracia  sólida.  E  que possamos dizer:  resistir
sempre, ditadura nunca mais.

Palavras do Deputado Rogério Correia
Bom dia a todas e a todos os presentes no nosso ciclo de debates da Assembleia

Legislativa. Cumprimento os componentes da Mesa, a nossa ministra e o presidente
da  Assembleia  Legislativa,  a  quem  saúdo  pela  iniciativa  da  Assembleia  em
descomemorar a  ditadura  militar.  A ditadura  torturou,  exilou,  matou,  subjugou  os
adversários, impediu as liberdades políticas, retirou os partidos políticos da vida do
País, bem como os sindicatos e as associações. Quero falar um pouco da atualidade
e da importância deste ano.

Dias atrás assistimos à marcha que pedia a volta da ditadura militar no País. Que
existam ainda saudosistas que tenham saudades disso tudo já é de se estranhar, mas
precisamos também repudiar a forma como isso foi tratado. Uma parte da mídia e da
grande mídia que apoiou o regime militar em 64 tratou isso como algo do processo
democrático,  como  se  essas  marchas  pela  volta  do  regime  militar  fossem
manifestações  democráticas  sem  nenhuma  repercussão,  que  pudessem  ser
convocadas insistentemente por alguns órgãos, sem nenhum senso crítico, e tratadas
como se fossem algo normal e natural do processo democrático. Como se exigir a
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volta de algo que, caso acontecesse, viria retirar as liberdades políticas e colocar na
clandestinidade partidos políticos? Como se voltar a torturar, a matar e a subjugar
fosse algo do processo democrático, mas não é. Na Europa, atos do nazifascismo
são proibidos pelo Estado porque ali se atenta contra o Estado de Direito e o Estado
Democrático.  Mas  aqui  a  grande  mídia  tratou  isso  como se  fosse algo  normal  e
natural.  É  preciso,  portanto,  revisar  os  nossos atos,  como estamos fazendo aqui,
repudiando  inclusive  aqueles  que,  mesmo  extremamente  minoritários,  ainda
trabalham pela volta desse tipo de sistema de ditadura, como foram as ditaduras
militares na América Latina.

Estamos realizando também, e o presidente da Assembleia está dando total apoio,
um  ciclo  de  debates  nos  dias  10  e  11  de  abril  sobre  comunicação,  regulação  e
democracia, fruto de um projeto de lei de minha autoria, agora lei sancionada pelo
governador, que criou, com o apoio de todos os deputados, a Semana da Liberdade
de Expressão em Minas Gerais. Então, todos os anos debateremos o que é liberdade
de  expressão  e,  consequentemente,  a  questão  da  comunicação,  que  é  parte
essencial da construção do processo democrático no nosso país.

Neste momento, neste ato, deputado Durval Ângelo, presidente da nossa Comissão
de Direitos Humanos, quero falar da atualidade e da importância deste evento que
estamos fazendo aqui e está sendo feito no Brasil como um todo. Termino, fazendo a
leitura de um trecho do Xavier Plassat, escrito agora e publicado na Carta Capital, o
qual também fala da atualidade desses problemas: “Precisamos escutar, resgatar e
honrar com justiça as vozes abafadas e os sonhos dos resistentes e lutadores. Sem a
elucidação  constante  da  verdade,  particularmente  em  relação  às  sombras  mais
trágicas da nossa história, tornam-se incompreensíveis e insuperáveis as recorrentes
e brutais manifestações de violência, de barbárie, que continuam pontuando nosso
tempo  nos  presídios,  nas  delegacias,  nos  morros,  nas  fazendas;  a  matança  de
jovens, de posseiros, de negros, de índios, de migrantes, de travestis, de prostitutas;
a  comercialização  de  gente  e  sua  escravização;  a  confiscação  da  esperança;  a
negação do bem viver”.  Portanto,  o  que fazemos hoje  é  atual  e necessário  para
lutarmos para  que esse tipo de coisas não volte  a acontecer  e para que as que
acontecem  sejam  também  combatidas  no  nosso  país  e  no  nosso  estado.  Muito
obrigado. Parabéns, presidente.
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Palavras do Deputado Federal Weliton Prado
Resistir sempre; ditadura nunca mais. Queria parabenizar a Assembleia Legislativa

na pessoa do deputado Dinis Pinheiro por este ciclo de debates, e, nas pessoas da
ministra Eleonora e da deputada Liza Prado, cumprimentar todas as mulheres. Queria
também, mais uma vez, parabenizar a deputada pela Lei nº 20.765, que institui  a
Comissão da Verdade em Minas Gerais, o que é muito importante. Gostaria ainda de
parabenizar todos os presentes e de fazer um resgate histórico em relação ao papel
da juventude, ressaltado aqui hoje.

Se fizermos uma reflexão histórica, veremos que a juventude nunca fugiu à luta e
sempre esteve presente nos momentos mais importantes do nosso país e do mundo:
no  século  XVII,  quando  impediu  a  invasão pelos  franceses  da  cidade do Rio  de
Janeiro, na Abolição da Escravatura, na Proclamação da República, na Inconfidência
Mineira, na luta contra a ditadura militar, no Fora Collor, na manifestação contra a
guerra no Iraque. Então, ela sempre esteve presente.

Para ser breve e ouvir a explanação da ministra, queria finalizar citando Ferreira
Goulart, que fez uma poesia que tem muito a ver com toda a minha vida e minha
militância  política  no  movimento  estudantil  e  também  como  vereador,  deputado
estadual e, agora, deputado federal. Levo-a sempre muito firme; ela vive dentro de
mim e tem muito a ver com este momento: “Somos jovens, operários, camponeses,
estudantes, artistas e intelectuais. Buscamos o futuro e a liberdade, os direitos que
nos são negados. Como o poeta, acreditamos que a vida vale a pena, mesmo que o
pão seja caro e a liberdade seja pequena; e, por ela, estamos dispostos a viver, lutar
e  vencer.  Somos  mesmo inconformados  e  contestadores,  ousados e  sonhadores.
Que isso dê calafrios e faça tremer os guardiões da velha ordem. Nada a fazer além
de aconselhar que estoquem cobertores e agasalhos, pois prosseguiremos mais e
mais, inconformados com a falta de liberdade, contestando as injustiças, ousando
contra os preconceitos e sonhando com a tão sonhada felicidade”. Obrigado.

Palavras do Vice-Prefeito Délio Malheiros
Exma. Sra. Ministra e Exmo. Sr. Presidente desta Casa, apenas gostaria de trazer

uma saudação a mais a este evento que a Assembleia realiza, à abertura do ciclo de
debates dos 50 anos da ditadura.
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A ditadura neste país significou um atraso terrível para a política, para a juventude,
para a educação, enfim, para tudo no Brasil. Foram 21 anos de atraso de 1964 a
1985. Na época do Getúlio, o atraso foi de 12 anos, fora o de mais 5 anos, ocorrido
entre 1950 e 1955. Portanto, esse atraso em cadeia da nossa democracia deixou
marcas profundas na sociedade brasileira. Esperamos que esse tempo nunca mais
volte.

Tive a experiência de viver uma ditadura no Iraque, onde morei por um ano e meio,
e nada é tão terrível para uma sociedade como isso. Precisamos da democracia, da
liberdade dos direitos individuais, da liberdade de expressão e do mais comezinho
direito do homem de ir e vir. Ao discutir esse assunto, a Assembleia oferece mais uma
maneira  de  revivermos  a  história,  para  não  permitirmos  que  esse  tempo  volte  a
assombrar não só o Brasil, mas também o mundo inteiro. Imagino o que passam os
coreanos  do  norte,  os  sírios  e  todos  aqueles  que  vivem  sob  uma  ditadura  em
qualquer lugar do mundo. Assim sendo, é importante que o Brasil assuma um papel
de vanguarda na América do Sul para levantar trincheiras contra qualquer ato que
seja atentatório à democracia na América do Sul, na América Central, na América do
Norte, na Europa ou em qualquer outro lugar.

Presidente, parabéns à Assembleia de Minas por reviver esse momento histórico;
por reconhecer a fragilidade dos cidadãos que naquela época foram perseguidos; e
por entender que as 66 pessoas não morreram em vão, já que deixaram um pouco da
sua história, do seu sangue e da sua semente para que esse fato não se repita. Hoje
vivemos  uma democracia  plena.  Podemos  reclamar  de  tudo,  menos  de  que não
estamos vivendo um momento democrático. O nosso país deve de fato assumir um
papel de vanguarda contra qualquer regime de exceção, não importa onde. Esse é o
nosso papel, o papel do brasileiro. Parabéns a Assembleia e parabéns a todos!

O locutor - Com a palavra, a ministra Eleonora Menicucci, para proferir a palestra
magna “Direito à verdade, à história e à memória”.

Palavras da Ministra Eleonora Menicucci
Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar as Exmas. Sras. e os Exmos. Srs.

deputado Dinis  Pinheiro,  presidente  da Assembleia  Legislativa  do  meu Estado de
Minas Gerais; Andréa Abritta  Garzon, defensora pública-geral do Estado de Minas
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Gerais;  Délio  Malheiros,  vice-prefeito  de Belo Horizonte;  minha amiga Jô Moraes,
deputada  federal;  Weliton  Prado,  deputado  federal;  Antônio  Ribeiro  Romanelli,
coordenador  da  Comissão  da  Verdade,  velho  companheiro  e  militante  em  Minas
Gerais; deputado André Quintão, presidente da Comissão de Participação Popular;
deputado Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, meu amigo e
companheiro;  deputado  Paulo  Lamac,  presidente  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais; deputado Rogério Correia, membro da Comissão de Direitos Humanos; e
deputada Liza  Prado,  autora  da  lei  que criou  a  Comissão da Verdade em Minas
Gerais.

Cumprimento também meu amigo, companheiro, militante e resistente batalhador, o
Betinho Duarte. Minas Gerais tem em Betinho Duarte um exemplo de resistência em
todos  os  momentos e  em  todas  as  frentes.  Quero,  em sua pessoa,  agradecer  o
convite que a Assembleia Legislativa me fez. O convite do presidente da Assembleia
Legislativa foi feito por meio dele, para que eu pudesse participar desta cerimônia tão
importante no meu Estado e na cidade onde eu me fiz como sujeito político. Quero
cumprimentar  com  muito  carinho  a  Cristina  Rodrigues,  minha  velha  amiga,
companheira e militante dos direitos humanos;  a Oroslinda Maria Taranto Goulart,
minha chefe  de  gabinete,  também velha  amiga de Minas Gerais;  e,  em especial,
todas as mulheres mineiras. Falo isso não por eu ser ministra da política para as
mulheres,  mas porque nós,  mulheres,  somos 52% da população e  mãe da outra
metade. Portanto, somos 100% da população brasileira.

Estivemos  em  todas  as  frentes  de  luta  na  história  do  Brasil,  desde  a  colônia.
Estivemos invisíveis, estivemos confinadas em espaços absolutamente ocupados por
homens, e nossa visibilidade, somente há poucas décadas, vem assumindo o lugar
de destaque que merece. Ontem pensei muito como falaria aqui,  porque sou uma
sobrevivente  da  ditadura,  da  tortura  e  da  resistência.  Como  eu,  ministra  e
sobrevivente da ditadura, que também sofreu como várias mulheres as mais bárbaras
torturas nos centros e calabouços da ditadura, procederia aqui? Um lado seria contar
a minha experiência, que já foi narrada em verso, prosa, em depoimento e entrevista.
O  público  e  toda  a  população  brasileira  sabem  disso,  e  não  faltaram  aqueles  e
aquelas que, quando fui convidada para assumir a titularidade desse ministério, foram
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para as ruas e a imprensa, dizendo que a presidenta Dilma havia levado uma das
suas  companheiras  da  Torre  das  Donzelas  e  que,  por  isso,  seu  governo  ficaria
comprometido em parte. Ao contrário: comprometia para o lado da democracia, para
o lado da retomada da existência, para o lado da reafirmação da presidenta Dilma
quanto aos princípios que a norteiam.

O outro caminho foi tentar fazer uma reflexão, aproveitando vários escritos que já
tenho  da  época  da  ditadura.  Optei,  sem  nenhum  problema,  por  falar  da  minha
experiência.  Como várias  mulheres  e  homens,  fomos  presos  no  auge  da  nossa
juventude. Entregamos os anos dessa nossa época à luta contra a ditadura. Essa foi
a nossa luz e a nossa juventude. Fui presa com o meu então marido Ricardo Prata,
também mineiro, e a minha filha, que tinha 1 ano e 10 meses. Desencadeou-se todo
o processo que toda a sociedade conhece de tortura de nós três e de resistência.

Resolvi reproduzir aqui algumas falas da presidenta por ocasião da instalação da
Comissão Nacional da Verdade. Ela disse: “Queria iniciar citando o deputado Ulisses
Guimarães,  que,  se vivesse ainda,  certamente ocuparia  um lugar  de  honra  nesta
solenidade”. Ele ocuparia um lugar de honra também nesta solenidade. O Sr. Diretas,
como  aprendemos  a  reverenciá-lo,  disse  uma  vez:  “A verdade  não  desaparece
quando é eliminada a opinião dos que divergem. A verdade não mereceria esse nome
se  morresse  quando  censurada”.  De  fato,  a  verdade  não  morre  por  ter  sido
escondida. Nas sombras, somos todos e todas privados da verdade, mas não é justo
que continuemos apartados dela  à luz do dia.  Embora saibamos que regimes de
exceção sobrevivem pela  interdição da verdade,  temos  o  direito  de  esperar  que,
sobre a democracia,  a verdade, a memória e a história venham à superfície e se
tornem conhecidas sobretudo para as novas e futuras gerações. A palavra “verdade”,
na tradição grega ocidental, é exatamente o contrário da palavra esquecimento. É
algo tão surpreendentemente forte que não abriga nem o ressentimento, nem o ódio,
nem o perdão. Ela é só e sobretudo o contrário do esquecimento. Ela é memória, é
história e é a capacidade humana de contar o que aconteceu. O que fazemos aqui
neste  momento  de  instalação  da  Comissão  da  Verdade  é  a  celebração  da
transparência  da  verdade  de  uma  nação  que  vem  trilhando  o  seu  caminho  na
democracia,  mas  que  ainda  tem  um  encontro  marcado  consigo  mesma.  Nesse
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sentido  fundamental,  essa  comissão  é  uma iniciativa  do  Estado brasileiro,  e  não
apenas uma ação de governo.

Continuando a presidenta, “cada um ou cada uma de nós deu a sua contribuição
para  esse  marco  civilizatório,  que  é  a  Comissão  da  Verdade.  Esse  é  o  ponto
culminante  de  um  processo  iniciado  nas  lutas  do  povo  brasileiro  pela  liberdade
democrática, pela anistia, pelas eleições diretas, pela constituinte, pela estabilidade
econômica e pelo crescimento com a inclusão social. O processo foi construído passo
a passo, durante cada um dos governos eleitos depois da ditadura”.

O Brasil  deve render homenagens às mulheres e aos homens que lutaram pela
revelação da verdade histórica, aos que entenderam e souberam convencer a Nação
de que o direito à verdade é tão sagrado quanto o direito que muitas famílias têm de
prantear  e sepultar  os  seus entes queridos,  vitimados pela  violência  praticada na
tortura pela ação do Estado ou por sua omissão. É certamente por isso que todas e
todos estamos juntos aqui.  O nosso encontro hoje neste momento tão importante
para  o  País  é  um  privilégio  propiciado  pela  democracia  e  pela  convivência
civilizatória;  é  uma  demonstração  de  maturidade  política  que  tem  origem  nos
costumes de nosso povo e nas características de nosso país.

Acreditamos que o Brasil não pode se furtar a conhecer a totalidade da sua história.
Trabalhamos juntos para que ele conheça e se aproprie da totalidade da sua história.
A ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário mantém latentes mágoas e
rancores.  A desinformação  não  ajuda  a  apaziguar,  apenas  facilita  o  trânsito  da
intolerância.  A sombra e a mentira não são capazes de promover  a concórdia.  O
Brasil  merece  a  verdade;  as  novas  gerações  merecem  a  verdade;  sobretudo
merecem  a  verdade  factual  aqueles  que  perderam  amigas,  amigos,  parentes  e
continuam sofrendo como se morressem de novo e sempre a cada dia. É como se
disséssemos que, se existem filhas e filhos sem pai,  sem mãe; pais e mães sem
túmulos; túmulos sem corpos, nunca, nunca mesmo pode existir  uma história sem
voz. E quem dá voz à história são mulheres e homens livres, que de forma alguma
têm medo de escrevê-la. Atribui-se à Galileu Galilei uma frase que diz respeito a este
momento  que  vivemos:  “A verdade  é  filha  do  tempo,  não  da  autoridade  e  do
autoritarismo”. A presidenta acrescenta: “A força pode esconder a verdade; a tirania
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pode impedi-la de circular livremente; o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por
trazer a luz”.

Hoje esse tempo chegou. Agora, passo para mim. À narrativa da experiência em
busca  da  utopia  perdida  a  verdadeira  imagem  do  passado  perpassa  veloz.  “O
passado só se deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente no momento
em que é reconhecido. As verdades de cada experiência nunca nos escaparão”, dizia
Walter  Benjamin.  Segundo  ele,  a  narrativa  da  experiência  assume  um  lugar
historicamente importante se, por meio dela, conseguirmos articular o passado não
para conhecê-lo como ele foi, mas para apropriar-se de uma reminiscência tal como
ela relampeja no momento de um perigo.

Assim,  a  experiência,  enquanto  um  caminho  para  despertar  as  centelhas  da
esperança e da utopia, é privilégio daqueles e daquelas que estão convencidos de
que  revisitar  o  passado  com  olhos  dialéticos  desconstrói  certezas  conceituais  e
reconstrói  práticas  de  liberdade,  que  incorporam  a  multiplicidade  de  sujeitos  na
dimensão de classe, raça, gênero, geração para pensar as práticas sociais e políticas
de hoje. Aqui, conto uma pequena experiência: por ocasião de um enfrentamento com
o Carlos Alberto Ustra, eu e a Amelinha Teles, ao denunciá-lo frente a frente, dizendo
que ele nos havia torturado e determinado o assassinato, a morte de várias pessoas,
entre elas Luiz Eduardo da Rocha Merlino, que assisti, ele simplesmente nos olhou e
disse: “Vocês não existem, vocês são vacas que passaram pela história”.

Pensar as práticas políticas do passado assume significado de liberdade quando
inserimos o nosso pensamento no exercício das construções cotidianas das múltiplas
relações, nas quais estão envolvidos homens e mulheres. Assim é que o passado
vivido deixa de ser passado para tornar-se parte integrante de cada um de nós, 50
anos  depois.  Saímos  do  passado,  mas  o  passado  não  sai  de  nós.  A  nossa
responsabilidade,  o  nosso direito,  o nosso dever  é  contá-lo,  desvendá-lo,  trazê-lo
cada vez mais à luz do dia. A Comissão Nacional da Verdade capilarizou comissões
da  verdade  estaduais,  municipais,  nas  universidades,  que  têm  contribuído
exemplarmente para, passo a passo,  colocar à luz do dia tudo, todos os terrores,
todas  as  barbaridades  que  vivemos.  Ainda  bem  que  existem  pessoas  da  minha
geração que sobreviveram para enfrentar os torturadores e torturadoras - existiam
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torturadoras - e para contar a verdade. Como disse a presidenta Dilma, ao contar a
verdade, estamos contando a história, reescrevendo-a e contribuindo com toda uma
geração  que  não  a  viveu,  mas  se  comprometeu  a  reescrevê-la  como  realmente
aconteceu.  Temos  de  lembrar  para  não  esquecer  e  para  transformar  as  práticas
sociais e políticas em ações que levem a uma sociedade mais justa, mais humana,
mais solidária.

A tortura é uma prática inominável que se dá entre seres humanos em suas mais
diversas expressões enquanto uma prática individual e social ao longo dos séculos. É
histórica. Os torturadores usaram, ao longo de toda a história, o estupro como arma
de guerra, a violência sexual como arma de guerra. Até hoje continuam.

Em  vários  sequestros,  a  arma  do  estupro  tem  sido  usada;  em  várias  guerras
também. Onde as mulheres estão nessa história? Elas são donas dos seus próprios
corpos. E os nossos corpos não estão à venda e nem à disposição em metrôs e
ônibus  para  serem  estuprados,  acochados  e  violentados  no  confinamento  dos
transportes  públicos.  Por  isso,  vivo  batendo  na  tecla  de  que  uma  cidade  com
iluminação e mobilidade urbana adequada e de  qualidade  tem assustadoramente
reduzidos o número de violência sexual e o estupro contra as mulheres. De maneira
alguma  podemos  aceitar  que  no  século  XXI,  o  século  das  mulheres,  o  estupro
continue sendo arma de guerra. Não podemos aceitar dentro de casa e nem fora de
casa.

Para encerrar, lembro que, na tortura, ficamos totalmente desabrigados, sem casa,
sem teto, sem segurança, sem o mínimo de solidariedade de nosso próprio corpo
conosco,  uma vez  que  a  dor  física  nos  coloca  literalmente  no  chão,  sem  apoio
elementar, entregues a ansiedades inconscientes mais primitivas, como já dizia Hélio
Pellegrino, da qual só conseguimos escapar por meio da morte. Se a tortura física em
nosso corpo expõe-nos a todo tipo de humilhação, por outro lado estabelece uma
velada cumplicidade com nosso próprio corpo e nossa própria vontade de viver. É
como  se  o  corpo  torturado  saísse  do  nosso  próprio  corpo  e  nos  negasse,  não
obedecesse a nenhum comando de nossa vontade. A separação da mente e corpo é
muito clara nessas situações. O corpo não nos obedece e se acumplicia ao torturador
sem  querermos.  Talvez  essa  seja  uma  das  mais  penosas  situações  de  tortura,
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porque,  em  sua  prática  nefasta,  ela  reivindica  uma  rendição  do  sujeito  do  qual
estejam  empenhados  nervos,  carnes,  sangues,  ossos,  tendões,  espermas,
secreções, cabeça, tronco e membros.

Nesse sentido, por experiência própria, digo que toda tortura, seja em homem, seja
em  mulher,  é  abominável.  É  uma  dor  física,  é  uma dor  psicológica,  é  uma  dor
emocional. Recentemente tenho dito que a dor da tortura psicológica talvez seja mais
forte do que a dor da tortura física. A tortura física é cicatrizável, mas a dor psicológica
não, a tortura psicológica não. Você fica com ela noite e dia, dia e noite. Houve uma
diferença, há uma diferença entre a tortura num homem e a tortura numa mulher.

O ato da tortura numa mulher diz o seguinte: “em vez de você estar cuidando da
casa e da maternidade” - mães, como eu, foram presas - “está aqui; agora aguenta,
não vai ter filho ou filha. Sua filha vai morrer,  como você”. E há ainda a violência
sexual, todos os tipos de violência.

Rendo aqui homenagem à nossa amiga, conterrânea e companheira Inês Etienne,
a quem peço uma salva de palmas.  Com coragem, firmeza e bravura, denunciou
primeiro a Casa da Morte, em Petrópolis, de onde têm saído as mais inomináveis
verdades  que  nós,  brasileiros  e  brasileiras,  podemos  pensar  existir.  A Inês  é  a
resistente  que  mais  sofreu  ao  longo  de  todo  esse  processo,  com  o  qual  tem
contribuído imensamente, a despeito do seu atual estado de saúde. Em momento
nenhum  tem  deixado  de  responder  aos  pedidos  e  apelos  de  reafirmar  os  seus
depoimentos.

Ao  longo  da  história  das  torturas,  várias  passagens  nos  apontam  para  a
invisibilidade das mulheres. As mais conhecidas foram as da Inquisição, portadoras
de  saber  popular  sobre  a  cura  de  doenças  que  ocorrem  nas  próprias  mulheres,
expropriado pelo saber médico. Consideradas bruxas, foram queimadas em público
como exercício pedagógico para outras mulheres.

Durante a implantação do processo de industrialização, trabalhadoras têxteis foram
mortas por terem feito greve para a diminuição da jornada de trabalho. O suplício do
estupro não foi considerado crime nas duas Grandes Guerras Mundiais, na Guerra do
Vietnã, na Bósnia, na Iugoslávia, no Afeganistão, no Iraque, no Brasil e, finalmente,
nas resistências às ditaduras da América Latina. Se não desconstruirmos o discurso
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da  tortura  nomeando  sexualmente  os  sujeitos  torturados,  permaneceremos  no
mesmo equívoco da unicidade do ser humano enquanto sujeito masculino. Reincide-
se, assim, na mesma omissão histórica, quando se fala em direitos humanos, sem
dizer que são direitos de todas as pessoas humanas, homens e mulheres. Assim
como há diferença entre a violência contra as mulheres e a violência conjugal,  a
perspectiva do uso de gênero desconstrói o senso comum de que é uma violência
contra pessoas.

Senhoras  e  senhores,  estou  muito  emocionada  de  estar  aqui  neste  momento.
Fiquei  muito  emocionada  ao  responder  “presente”,  quando  foram  lidos  todos  os
nomes. Militei com quase 100% deles, os conheci. Estando novamente aqui como
ministra de Estado do governo da primeira mulher presidente do Brasil, tenho a dizer,
como disse outro dia em Brasília, quando a Jô também estava presente, que esse
processo  é  a  reafirmação  de  um  caminho  democrático,  do  caminho  do  resgate
implacável  da  verdade  dos  anos  da  ditadura.  Só  com  essa  verdade  é  que
reconstruiremos, revelaremos e reescreveremos a nossa história,  ao nos unir para
ouvir todas as memórias.

Quero dizer  a  todas as  pessoas  que  fazem parte  das  diferentes  comissões da
verdade que, sem dúvida, o papel de vocês é exemplar, e está nas mãos de vocês a
construção  de  relatórios  exemplares  para  serem  apresentados.  A  partir  desses
relatórios,  não  só  a  sociedade  brasileira  terá  acesso  à  verdade,  à  história  e  à
memória,  mas  será  resgatado  esse  direito  e  será  dado  esse  direito  a  toda  a
população brasileira. Será a partir desses relatórios que os destinos serão definidos,
porque as comissões da verdade têm prazo a cumprir. A partir delas, será iniciado
outro processo, e é esse outro processo que depende desses relatórios.

Quero também dizer aos senhores e senhoras das comissões da verdade, como
ex-presa política, para além do orgulho que tenho de ter sido presa política, é muito,
muito, muito sofrido fazer depoimentos sobre aquela época. É muito sofrido para cada
uma e cada um de nós que vai  depor.  A cada hora  que vamos depor,  em cada
comissão, é um reviver do sangue, do sofrimento, porque não vivemos a alegria de
resgatarmos  a  história  de  pessoas  que  foram  assassinadas,  de  companheiros  e
companheiras  e  da  tortura  que nos  infligiram.  É  o  sofrimento  novamente,  é  uma
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tortura novamente,  porque a tortura  não sai  de nós;  a  dor  da tortura não sai  de
nenhuma e de nenhum de nós;  só nos dá força para continuarmos a viver,  para
continuarmos a denunciar, a buscar cada vez mais caminhos de resgate, caminhos
que dizem “vocês quiseram nos destruir, mas estamos aqui”, e força para ocuparmos
esses cargos que não imaginávamos que ocuparíamos. E mais:  que uma mulher,
com a trajetória da presidenta Dilma, chegasse à Presidência da República.

Termino dizendo que resgatar a utopia assume o significado político de recuperar a
nossa velha relação dialética entre opressão de classe, que, transnacionalizável, faz
esquecer ela própria a presença e o agravamento de velhas e novas opressões locais
de origem sexual, racial, étnica e de geração. O exercício de nossas perplexidades é
fundamental para identificarmos os desafios que valem a pena ser respondidos.

Portanto,  recuperar  as  experiências  vividas  no  passado,  em  nível  individual  e
coletivo, tem hoje o significado de contribuir para que, recuperando o pensamento de
esquerda  dialético,  possamos  enfrentar  os  desafios  deste  século,  em  que  os
conceitos e teorias estão todos fora do lugar,  para que possamos partir  de algum
lugar  com  a  habilidade  desenvolvida  no  domínio  prático  ou  teórico  em  que  nos
exercitarmos.  E,  finalmente,  para  a  construção  de  utopia  é  importante  que
abandonemos a posição de contemplação da degradação alheia como se ela não nos
dissesse a respeito. Muito obrigada e um excelente trabalho para todos nós.

O  presidente  -  Após  a  linda  e  profunda  oração  da  nossa  querida  ministra,  a
Assembleia Legislativa manifesta seus agradecimentos aos integrantes da Mesa de
abertura desde ciclo de debates.  Faremos agora a recomposição da Mesa e,  em
seguida, passaremos ao painel Contexto do Golpe Militar de 64, sob a presidência do
deputado Durval Ângelo.

O locutor - Gostaríamos de dar alguns avisos ao público que nos prestigia com a
sua  presença,  bem  como  aos  telespectadores  da  TV  Assembleia,  que  nos
acompanham neste momento. Informamos a todos que, além da programação regular
do ciclo de debates, será realizada uma agenda de eventos culturais, que se iniciou
hoje,  com  a  abertura  da  exposição  “1964-1985:  A subversão  do  esquecimento”,
exposição essa que muitos dos senhores já tiveram a oportunidade de participar, que
acontece na Galeria de Arte da Assembleia e se encerra no dia 30 de abril. O horário
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de visitação é das 8 horas às 18h30min. Quem tiver interesse em visitas orientadas
de grupos deve realizar o agendamento pelo telefone 2108-7800. Os outros eventos
culturais  acontecem  a  partir  de  amanhã,  dia  1º  de  abril:  lançamento  de  livros,
amanhã, às 11h30min, no Salão de Chá da Assembleia, que fica logo à entrada do
Plenário,  neste  mesmo andar;  livro e-book Justiça  de  transição  nos  25  anos  da
Constituição de 1988, cujos organizadores são Emílio Peluso Neder Meyer e Marcelo
Andrade Cattoni de Oliveira, o qual estará conosco na Mesa, neste próximo painel;
livro  Direitos humanos atual,  coordenadoras Flávia Piovesan e Inês Virgínia Prado
Soares; sessão comentada do documentário Na lei ou na marra: 1964 um combate
antes do golpe, também amanhã, às 17h30min, no Teatro da Assembleia, a ser feita
por Antônio Ribeiro Romanelli, coordenador da Comissão Estadual da Verdade e ex-
presidente das Ligas Camponesas de Minas Gerais, e que está conosco na Mesa de
honra, e por Maria Eliza Linhares Borges, historiadora e pesquisadora da UFMG; e
apresentação musical  O menestrel e o general,  também amanhã, às 13 horas, no
Teatro da Assembleia, de que participam os músicos Rogério Leonel, Lígia Jacques,
Clóvis Aguiar e Roniere Menezes.

2º Painel
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  a Exma. Sra.  Vânia Bambirra,
doutora em economia pela Universidade Nacional Autônoma do México - Unam; e os
Exmos.  Srs.  Marcelo  Andrade  Cattoni  de  Oliveira,  doutor  em direito  pela  UFMG;
Theotônio dos Santos, doutor em economia pela UFMG e pela Universidade Federal
Fluminense; e Antônio Ribeiro Romanelli. Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.

Palavras do Presidente
Bom dia a todos e a todas. Eu só gostaria de fazer um registro, na continuação

deste  ciclo  de  debates.  Como  todos  os  eventos  da  Assembleia  Legislativa,  este
também foi construído a várias  mãos. Há dois meses estamos nos reunindo com
cerca de 50 entidades, que têm organizado diretamente cada atividade, e também
com  servidores  da  área  institucional  desta  Casa,  que  têm  contribuído  de  forma
decisiva para o evento. Só que, por deliberação dessas entidades, juntamente com a
Assembleia e a Comissão de Direitos Humanos, este ciclo faz parte de um conjunto
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maior de atividades que serão realizadas por ocasião dos 50 anos do golpe.
Eu já estava aqui quando da realização do ciclo sobre os 30 anos do golpe, depois

no dos 40 e agora no dos 50. Durante o mês haverá uma exposição nesta Casa, com
monitores  para  receber  os  alunos  que  desejarem  visitá-la.  As  escolas  já  podem
agendar a vinda durante todo o mês. Constará de músicas, filmes etc. e acontecerá
no  hall  de entrada da Assembleia. Ademais, a exposição pode ser itinerante. Aliás,
indaguei  à  ministra  se  ela  não  queria  levá-la  para  o  Planalto  a  fim  de  mostrar
nacionalmente esse trabalho.

Além da exposição,  teremos  até  dezembro  um debate  por  mês  relacionado  ao
golpe militar. Em abril o tema abordado será a questão indígena e o golpe, quando
discutiremos as atrocidades cometidas contra os índios em Minas Gerais e também
alguma  coisa  do  Relatório  Figueiredo;  em  maio  discutiremos  a  primeira  greve
operária  de  Contagem;  e  assim  sucessivamente  -  não  me  lembro  de  todas.  Em
agosto haverá um grande debate sobre a lei da anistia, terminando em dezembro
com o debate sobre os direitos humanos e o AI-5.

Gostaríamos  de fazer  um convite  para que,  nesses  debates mensais,  todas  as
entidades  nos  ajudem  na  mobilização  e  que  todos  estejam  presentes.  Teremos
também algumas publicações relacionadas com o golpe. Este debate fará parte, em
junho,  de  um caderno de estudo da Assembleia Legislativa.  Teremos uma revista
sobre  todas  as  intervenções  que  fizermos  aqui  e  uma revista  que apresentará  o
conjunto  das  atividades.  Nós  estamos  fazendo  um  livro  sobre  as  trilhas  da
democracia, com os 65 lugares que marcaram o golpe militar. Teremos fotos desses
lugares  na  região  metropolitana  e  no  interior  e  o  depoimento  de  um  resistente,
perseguido  nesse  período  da  ditadura.  Vamos  publicá-la  em  agosto.  Também,
juntamente com a Universidade Federal, publicaremos uma cartilha sobre a justiça de
transição, e outros companheiros estarão lançando livros neste ano. A Assembleia
Legislativa estará à disposição para fornecer informações sobre o golpe militar.

Vamos ter neste ano uma agenda permanente, abrigada num  site da Assembleia
Legislativa, sobre tudo que os movimentos estão fazendo.  Várias entidades estão
fazendo um tribunal popular sobre o golpe. Vamos ajudar a divulgar essas atividades.

A Comissão de Direitos Humanos, neste ano, estará permanentemente sintonizada
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com as  questões  do golpe.  Nem que seja  uma vez por  mês,  continuaremos nos
reunindo. Acho que já vimos uma mudança hoje quando foi convidado para hastear a
bandeira o Prof. Romanelli, esse combatente lutador pelas questões agrárias e pela
causa da liberdade democrática. A sua coerência anima e entusiasma a nós todos. E
tê-lo ali no Hall das Bandeiras, hasteando a bandeira do Mercosul, é um orgulho para
o Poder Legislativo. Tivemos também a companheira Cristina Rodrigues, perseguida,
lutadora contra a ditadura militar e pelas causas democráticas, hasteando a bandeira
de Minas Gerais, e não um deputado, ficando claro para nós que a liberdade, ainda
que tarde, teria que estar nas mãos de uma mulher, e de uma mulher que lutou contra
a ditadura, como a companheira Cristina. E também para hastear a bandeira de Belo
Horizonte, em vez de um deputado,  prefeito  ou vice, tivemos a companheira Ana
Júlia, do Levante Popular, que vem fazendo um belo trabalho de resgate da memória
em relação à ditadura, uma jovem que vem dizer bem claro “ditadura nunca mais”,
que a juventude tem que saber disso e que a nossa memória não pode se perder em
poeira. Termos esses três companheiros, juntamente com o presidente da Assembleia
Legislativa, que hasteou a bandeira do Brasil,  é um sinaliza o que vamos mostrar
durante este ano na Comissão de Direitos Humanos, procurando avivar a memória do
golpe.

Antes  de  passar  a  palavra  aos  palestrantes,  passo-a  ao  Prof.  Romanelli,
companheiro que me ajudará a coordenar a Mesa. Quero deixar bem claro que esse
trabalho é uma parceria. Diferentemente dos outros ciclos, ele será coordenado por
deputados  e  por  representantes  da  sociedade  civil  porque,  para  nós,  a  luta  pela
democracia tem que ser essa emergência da sociedade civil.

Palavras do Sr. Antônio Ribeiro Romanelli
Agradeço a  oportunidade de  estar  aqui.  A Comissão  da  Verdade,  sob  a  nossa

coordenação, está fazendo o possível para ser digna da confiança em nós depositada
pela Assembleia Legislativa e pelo governador.

Faremos o possível para que a Comissão da Verdade possa cumprir os objetivos
para os quais foi criada. Pessoalmente tenho uma satisfação maior pelo fato de estar
reencontrando aqui dois grandes amigos do meu tempo de início de militância, bem
antes do golpe, o Theotônio e a Vânia, que nos ajudaram muito e participaram das



693
____________________________________________________________________________

nossas caminhadas para organizar as Vilas Camponesas de Três Marias, fazendo
viagens quase que semanais para aquele local a fim de fundarmos, como acabamos
fundando, a primeira associação dos trabalhadores rurais de Minas Gerais. Naquele
tempo não havia sindicatos rurais, isso era proibido; permitiam apenas a existência de
sindicatos urbanos. Só depois que o João Goulart foi à presidência da República é
que  a  existência  de  sindicatos  rurais  se  tornou  possível.  Antes  disso,  vendo  o
exemplo e o trabalho do Julião, em Pernambuco, também fundamos aqui, e com a
ajuda deles, as ligas camponesas. É uma grande satisfação ter a oportunidade de
coordenar  esta  mesa,  tendo como palestrantes  meus grandes amigos:  Theotônio,
Vânia e Marcelo. Não sei a quem caberia a palavra em primeiro lugar: ladies first.

O presidente - Quero apenas dizer que a cartilha já foi editada. Não sabia que daria
tempo para ser editada agora. Quero lembrar três leis de nossa autoria, oriundas da
Comissão de Direitos  Humanos:  a Lei nº  19.488, que determina o pagamento de
indenização à  vítima  de  tortura  praticada  por  agente  público  do  Estado,  da  qual
participou a maior parte das entidades presentes; a Lei nº 13.736, de nossa autoria,
que concede anistia, pagamento de pensão e indenização aos deputados cassados,
Clodesmith Riani,  José Gomes Pimenta e Sinval  de Oliveira Bambirra;  e está em
tramitação o Projeto de Lei nº 4.102/2013, que cria o Sistema Estadual de Prevenção
de Tortura. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça e foi reapresentado pela
segunda vez,  pois  eu  o  apresentei  há  cinco  anos  com  o  objetivo  de  criação  do
mecanismo estadual. Estamos tendo muita dificuldade junto ao governo do Estado
para  a  sua  aprovação.  O  Projeto  de  Lei  nº  4.102/2013,  que  cria  o  mecanismo
estadual de prevenção à tortura, é uma determinação da Corte Americana de Direitos
Humanos,  mas  ainda  não  existe  em  Minas  Gerais;  está  em  tramitação.  Com  a
palavra, a Sra. Vânia Bambirra.

Palavras da Sra. Vânia Bambirra
Bom dia a todos. Para mim, é um tremendo prazer estar aqui com vocês e poder

refletir,  mais  uma  vez,  sobre  essa  experiência  pela  qual  passamos.  Alguns  me
pediram para falar do contexto do golpe de 64, e queria logo dizer que ocorre no
contexto de uma crise estrutural multifacética: econômica, política e cultural também.

Todos os jornais estão comentando esse período. No Rio de Janeiro, O Globo fez
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uma reportagem com atores e diretores, e a Fernanda Montenegro fez uma revelação
que me deixou muito perplexa: ela estava fazendo uma peça teatral  na época e,
constantemente, recebia um telefonema em que a pessoa dizia que ela receberia um
tiro na cabeça em cena. Puxa, isso é algo muito chocante. Fico pensando no estado
de espírito com que essa atriz entrava em cena todos os dias.

Essa crise de múltiplas faces ocorreu em quase todos os países da América Latina -
naturalmente alguns se livraram, como foi o caso, por exemplo, do México, onde não
houve golpe.  O contexto em que ela ocorreu não só no Brasil,  mas também nos
vários  países  latino-americanos  dá-se  no  ascenso  do  movimento  popular  e  dos
movimentos sociais, não só os que já existiam como também os novos que surgiram
nesse  período,  quando  vivemos  greves  operárias  muito  significativas  e  greves
estudantis.  Lembro-me  de  que  o  movimento  estudantil,  nessa  época,  era
completamente  diferente  do  que  existe  hoje;  não  há  nenhuma  comparação.  Por
exemplo, o movimento estudantil tinha a Aliança Operária Estudantil Camponesa, e a
UNE liderava tudo isso. Mas era outra história; era algo vivo, dinâmico. A proposta
daquele governo era muito avançada. Na época, lembro-me também de que existia a
UNE Volante, uma UNE que ia a todos os estados da Federação apresentando seus
filmes, sua dança, suas histórias. Era fantástica.

Nessa época, também surgiu, de maneira inédita, o movimento camponês, que até
então nunca havia existido.  Logo em seguida, ele realizou em Belo Horizonte em
1961, um fantástico movimento com camponeses provenientes de todas as partes,
particularmente do Norte e do Nordeste, liderados por Francisco Julião, cuja palavra
de  ordem  era  “reforma  agrária  na  lei  ou  na  marra”.  Enfim,  desse  congresso
participaram o presidente da República, que foi lá cumprimentar os camponeses e,
por certo, o governador de Minas, Magalhães Pinto. Até então, o campesinato sempre
havia  sido  esquecido.  Vargas  não  fez  absolutamente  nada  por  eles,  e  estavam
também ausentes do programa de metas do Juscelino Kubitschek. Em suma, nenhum
governo havia se lembrado de que existia campesinato no Brasil.

Agora,  é  muito  interessante  o  fato  de  que  a  ação  das  ligas  camponesas  -  e
participei,  como  o  Romanelli  destacou  -  era  fundamentalmente  centrada  na
propriedade  privada,  na  terra.  Então,  era  importantíssimo haver  advogados,  pois,
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assim que surgiam os conflitos, entravam na Justiça, já que se sabia que, na Justiça,
os  processos  corriam  anos.  Tínhamos  o  Romanelli,  o  Lins,  levando  o  confronto
naturalmente contra os latifundiários, que representam a classe mais conservadora e
retrógrada de qualquer sociedade. O setor latifundiário é retrógrado.

Marx  disse  que,  em  relação  aos  interesses  puros  e  ao  desenvolvimento  do
capitalismo,  o  mais  importante  seria  a  nacionalização da propriedade da terra.  O
capital não necessitaria desembolsar seus recursos para a compra da terra. A terra já
era propriedade do Estado, um bom começo para o investimento na produção.

Além do movimento camponês, surgiram novos movimentos relacionados com esse
clima de radicalização existente. Eu me lembro de que a radicalização foi levada ao
seio das Forças Armadas. Houve em Brasília o levante dos sargentos. Os professores
da Universidade de Brasília moravam em um alojamento da Petrobras, e, certo dia,
acordamos cedo,  pela manhã,  com tiros  do levante dos sargentos. Depois  veio a
revolta dos marinheiros, que teve como líder o delator que entregou à repressão a
mulher  grávida  dele.  Foi  comprado  pela  ditadura.  É  o  famoso  e  sinistro  Cabo
Anselmo.

Essa crise era, na verdade, um terreno abonado, que punha na ordem do dia a luta
pelas  reformas  de  base:  reformas  urbana,  universitária,  bancária,  agrária  etc.,
inspiradas nas conquistas que a revolução cubana ia demonstrando na prática e que
apontava como solução para as mazelas do capitalismo dependente o socialismo. Eu
sou, e toda a minha geração é, um filho político da revolução cubana.

Agora perguntamos:  que alternativa,  odiável  e própria,  o sistema de dominação
capitalista dependente possuía? É óbvio que o sistema de dominação buscava criar
um novo ciclo de expansão capitalista, e, para implementar isso, seu objetivo era criar
uma  política  neoliberal  proposta  pelo  FMI,  baseada  num  tripé  de  restrições:
contenção de crédito à pequena burguesia, ao pequeno proprietário, arrocho salarial
e redução do gasto fiscal e governamental, o que também estimulava o desemprego.
Esse  tripé,  isto  é,  essa  política,  de  salário,  crédito  e  gasto  fiscal,  tinha  como
consequência fundamental  a concentração,  a monopolização e a centralização de
capital, o que é incompatível com a democracia.

Nos  mais  importantes  países  da  América  Latina,  por  exemplo,  México,  Brasil  e
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Argentina,  havia ocorrido o  fenômeno da “revolução democrática burguesa”,  entre
aspas,  cujo  auge,  sem  dúvida  nenhuma,  foi  o  primeiro  governo  nacionalista  de
Getúlio Vargas, no Brasil, o governo de Lázaro Cárdenas, no México, e o governo de
Perón, na Argentina. Qual é a origem da burguesia industrial? Com certeza ela é o
produto  de  uma  simbiose  existente  entre  os  proprietários  de  terra,  além  dos
imigrantes europeus e dos filhos de seus filhos, e os setores agropecuários.

Eles  vieram  maciçamente,  por  exemplo,  da  Itália  no  final  do  século  XIX  e  no
começo do século XX e estavam vinculados, de uma ou de outra forma, ao setor
primário exportador. O proletário industrial brasileiro crescente tem suas origens em
dois troncos. Um deles é o camponês, que foi forçado a encarar cidades em razão da
expansão e da especialização do setor exportador. Este começou a predominar nas
grandes áreas da economia doméstica de subsistência. Além disso, o mesmo se deu
com filhos de imigrantes. Então não é estranho que ambos, o setor camponês e o
artesanal, tenham formado as origens do proletariado urbano brasileiro. Esta é uma
fácil explicação para que fosse muito permeável, primeiro, a influência do anarquismo
e,  segundo,  a origem pequeno burguês, pequena burguesa,  que encontrou aí  um
terreno abonado para sua proliferação. Quer dizer, o proletariado urbano brasileiro é
de  origem  camponesa  ou  artesanal,  uma  origem,  portanto,  tipicamente  pequena
burguesa.  Não  é  para  ninguém  estranhar  que  ele  é  presa  fácil,  primeiro  do
anarquismo e, em seguida, do populismo.

Vargas, consagrado pelas massas, voltou ao poder em 1950. Ele ficou de 1950 a
1954 e, neste ano, suicida-se, deixando a Carta Testamento com seu filho político
Jango.  Ele  cria,  nesse segundo período,  o monopólio  estatal  do  petróleo,  da sua
prospecção e da sua extração, deixando a distribuição e a comercialização, setores
mais  lucrativos,  nas  mãos  do  capital  privado  estrangeiro.  Na  prática,  ele  estava
implementando uma política anti-imperialista. As agitações de massa promovidas por
seu herdeiro político Jango, em uma época em que, na América Latina, proliferavam
esses apelidos - Jango, Evita e todos aqueles líderes que fizeram sua revolução que
fracassou -, provocaram naturalmente a reação dos círculos militares no Brasil. Jango
precisou ser, portanto, demitido pelo presidente Vargas. Eu era pequenininha, mas
me lembro de que o imperialismo instrumentou uma campanha contra a corrupção no
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governo. Lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, de que falavam em um mar
de  lama.  Esta  era  uma  expressão  típica  para  qualificar  o  governo  Jango,  que
assumiu, portanto, uma caráter golpista.

Carlos Lacerda, que os chargistas apelidavam de corvo sinistrão, vivia da oposição
a Vargas. Com o suicídio do Vargas, ele precisou fugir para os Estados Unidos. Aliás,
foi instalada uma comissão de investigação nas dependências da Força Aérea. Só
sobraram o presidente e o apoio das massas. Como Vargas, um latifundiário de fato,
um sujeito de classe dominante de coração, lideraria um movimento popular?

Essa é a pergunta.  Como ele  não tinha condições de fazer  isso,  suicidou-se  e
deixou uma carta-testamento nas mãos do seu herdeiro político, que era o Jango.
Nessa carta-testamento, ele denunciava o complô da oligarquia com o imperialismo.
Digo oligarquia no sentido amplo, da qual fazem parte as classes dominantes. Todos
se metiam nesse conceito de oligarquia e imperialismo. Ele entrega esse movimento
popular nas mãos do seu herdeiro político. Um trecho da sua carta diz o seguinte:
“Sigo  o  destino  que me impõem. Depois  de  anos  de dominação e saques  pelos
grupos  econômicos  e  financeiros  internacionais,  tornei-me  um  chefe  de  uma
revolução incontida. Iniciei uma obra de libertação e institui um regime de liberdade
social. Fui obrigado a renunciar”. Ele deixou esse instrumento político nas mãos do
Jango.

Essa carta, sem nenhuma dúvida, representou uma radicalização do populismo. E
todos os historiadores concordam com isso. O impacto disso foi avassalador, pois as
massas se atiraram nas ruas. Nas eleições de 1955, ainda veio a vitória do esquema
criado por Vargas. Foi eleito o JK, que foi o candidato do PDS. O Vargas havia criado
o PTB, que era o partido popular, e o PSD, que era o partido tranquilo, para garantir o
apoio popular. O JK tinha o apoio de quem? Do Jango. O Lacerda voltou dos Estados
Unidos, e iniciou-se uma forte agitação contra a posse do JK e do Jango. O Marechal
Teixeira Lotti, que era o Ministro da Guerra, tentou conter isso com uma intervenção
militar, para garantir a posse do Jango e do Juscelino.

O governo Kubitschek foi o primeiro passo atrás. Logo que JK assumiu, usou a
chamada Instrução nº 113, da Superintendência da Moeda e do Crédito - Sumoc -,
que tinha sido elaborada no governo Carlos Luz, a qual concedia todas as facilidades
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do mundo ao capital estrangeiro, como isenção de impostos nas vendas durante um
ano e facilidades em terrenos e créditos. O capital estrangeiro era muito chamado.
“Venham,  venham,  que  o  terreno  está  desbloqueado  para  vocês.”  Mas  a  crise
econômica era por demais profunda. A inflação chegava ao maior nível histórico. A
expressão usada na época era inflação galopante, quando já estava perto dos 100%.
Às vésperas do golpe, ela já estava a 80%, querendo ultrapassar isso e dar a volta
nos 100%.

A burguesia e o imperialismo precisavam de um clima de tranquilidade e sobretudo
de segurança,  o que não poderia ser proporcionado pelo filho político do Vargas.
Ocorreu então o que disse no início, o movimento popular, que foi o primeiro item que
destaquei. Foi formada a Frente Parlamentar Nacionalista, que passou a pressionar o
governo para fazer as reformas de base, como eram chamadas.

Nas Forças Armadas surgem o Comando Nacional dos Sargentos e o Comando
dos Militares Nacionalistas, de onde emerge a Revolução dos Marinheiros, que teve
como líder o sinistro Cabo Anselmo. Radicalizou-se o anti-imperialismo e a crítica aos
partidos comunistas, que compunham uma grande frente nacional, na qual a classe
operária  ia  disputar  a  hegemonia.  O  triunfo  da  revolução  cubana  continua
influenciando tudo. Era a grande vitrine. Mostrava que o socialismo na América Latina
não era só viável, mas possível.

A revolução cubana colocava a alternativa socialista na ordem do dia. Um exemplo
disso  é  o  surgimento  de  uma  esquerda  marxista.  Primeiro,  foi  a  Organização
Revolucionária Marxista, entre aspas, “política operária”, que pretendia criar as bases
para  a  formação  de  um  partido  revolucionário.  Em  seguida,  surge  o  Movimento
Radical Tiradentes, que era um movimento das ligas camponesas, que o Julião criou.
Por  sua  vez,  esse  movimento  influenciou  os  jovens  cristãos  de  esquerda,  que
formaram a Ação Popular - AP -, cujo líder maior era o Betinho, mas, por incrível que
pareça, também tinha o José Serra, hoje Serra, que naquela época passou a ter uma
orientação  maoista.  Vejam  só  que  coisa  esquisita.  Radicalizou-se  também  o
movimento  dos  favelados,  dos  marginais,  como se  chamava naquela  época,  dos
moradores de favelas. Em Belo Horizonte, o Pe.  Lage, lembro-me como se fosse
hoje, que era pároco da Igreja da Floresta, liderava a toma dos terrenos, assim como



699
____________________________________________________________________________

Brizola liderava, do Rio Grande do Sul para cima, o Grupo dos Onze. Brizola tinha um
prestígio nacional muito grande, porque, em 1961, ele se levantou junto com Mário
Borges, de Goiás, e questionou um golpe militar, um golpe de estado a que já estava
acostumado. Os milicos já tinham tomado posse do governo. Ele questionou, e os
caras tiveram que renunciar. Aí, veio a solução de um plebiscito, Jango assumiu e fez
uma votação para que pudesse recuperar os poderes originais de presidente. O ano
de  1964  foi  chamado  pelos  ideólogos  mais  lúcidos  como  uma  contrarrevolução
preventiva. E era mesmo, não deixava de ser uma contrarrevolução preventiva. Só
que não se tratava de uma revolução no sentido de uma transformação revolucionária
da sociedade. A antessala dessa contrarrevolução preventiva foi a marcha da família
com Deus e pela propriedade. Por uma ironia muito trágica da história, no dia 1º de
abril, que é o dia da mentira, foi consumada a revolução libertadora. Olha que título
pomposo.  Começa então um outro capítulo  da  mesma história  de  dependência e
exploração,  sem dúvida o mais obscuro e sinistro da história do Brasil.  Assim, na
América  Latina,  o  Brasil  torna-se  o  precursor  de  uma  nova  política.  As  Forças
Armadas, como instituição, assumem a gestão do estado.

Em  interesse  de  que  classes  foi  concebida  a  política  da  ditadura?  Podemos
perguntar.  Em  interesse  da  grande  burguesia  industrial,  financeira  e  comercial
integrada aos  sócios  maiores  que  constituíam  a  grande burguesia  monopólica,  o
grande  capital  estrangeiro.  Os  interesses  das  velhas  oligarquias  foram  mantidos,
porque simplesmente se concedeu a elas o direito de continuar exercendo o poder
monopólico da propriedade da terra. Como base de dominação, essa oligarquia rural
tinha a propriedade da terra.

O Estatuto  da Terra,  de autoria  de Roberto Campos,  e o Cadastro Rural  foram
elaborados  em  1964.  O  Estatuto  da  Terra  tinha  um  caráter  modernizador,
progressista.  Quando  discutíamos  reforma  agrária  na  Câmara  dos  Deputados,
buscávamos inspiração no Estatuto da Terra. Era progressista porque tinha o objetivo
de obrigar o latifúndio a ter um caráter mais produtivo. É importante destacar que a
grande burguesia nunca delegou completamente a implementação de seus interesses
aos  militares.  Ela  participou  direta  ou  indiretamente  da  execução  das  políticas
econômicas - lá havia sempre um burguês de carteirinha, com sua gravatinha - e das
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políticas externas. O burguês determinava: “Não delegue isso aos milicos”.
O que estamos fazendo agora é uma reflexão sobre o golpe civil-militar, porque não

foi apenas um golpe militar. Quando uma cidade dorme com um governo e amanhece
com  outro,  quando,  tecnicamente,  no  outro  dia  há  um  novo  governo,  fica
caracterizado um golpe militar. Tecnicamente, a revolução russa - insisto nisso - foi
um golpe militar. A população dormiu com um governo, mas despertou com outro.
Dormiu com um governo, mas acordou com os bolcheviques no poder.

Aqui não teríamos tempo para falar - são temas muito complexos - sobre coisas
como a fascistização do Estado brasileiro,  a chamada descompressão controlada,
que foi bolada por um ideólogo entre aspas “de esquerda”, o Wanderley Guilherme
dos Santos, os novos grupos contestatários que surgiram nas guerrilhas urbanas e
nas guerrilhas rurais. Esse período foi muito longo, durou quase duas décadas de
arbítrio, repressão, tortura e exílio.

Enfim,  isso fica colocado para que tenhamos a  oportunidade de pensar.  O que
fizemos?  Onde estávamos?  Como foi?  Por  que tudo  isso  aconteceu?  Muitíssimo
obrigada.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço

para  a  apresentação  de  perguntas  aos  participantes  da  Mesa,  por  escrito  ou
oralmente, além de outras enviadas pelo formulário  do Participe Agora, disponível
pela internet no Portal da Assembleia Legislativa.

Lembro que estamos transmitindo ao vivo pela internet, por TV por assinatura e por
canal  aberto  para mais  de  500 municípios  mineiros.  Para  melhor  organizarmos o
debate, os participantes podem encaminhar as perguntas por escrito, em formulário
próprio, que está sendo distribuído pela equipe de apoio. Os que desejarem fazer
intervenções  oralmente  devem  especificar  no  formulário,  devendo,  para  registro,
entregar o conteúdo da intervenção por escrito. Informamos que os telespectadores
da TV Assembleia também poderão participar. Basta acessar o portal da Assembleia,
www.almg.gov.br, e clicar sobre o botão Participe Agora.

Com alegria, dando continuação ao painel Contexto do Golpe Militar de 1964, com
a palavra o Sr. Theotonio dos Santos.
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Palavras do Sr. Theotonio dos Santos
Bom dia!  Para  mim é extremamente emocionante  estar  aqui,  retomando velhas

lutas que tivemos no Estado. Em particular, emociona-me a presença do Romanelli,
que foi companheiro de luta nesse período tão significativo, tão importante porque,
afinal,  o  movimento  camponês  brasileiro  esteve por  anos  submetido  a  condições
terríveis de isolamento.  Realmente,  no final  da década de 1950 e no começo da
década  de  1960,  ele  renasce  como  uma  grande  força.  Em  nosso  estado,
particularmente, havia extremas limitações para esse avanços, mas, com o intenso
trabalho  dirigido  pelo  Romanelli,  conseguimos  realmente  levantar  um  significativo
movimento camponês.

Antes mesmo do golpe, esse movimento sofreu brutal repressão, sobretudo no Vale
do Rio Doce. Parece-me que isso está num documentário em produção, em que se
mostra  realmente  a  brutal  violência  da  uma  classe  social  difícil  de  ser  definida,
parecem mais senhores feudais. Eles estavam mais ligados ao mundo capitalista, é
verdade,  mas  mantinham  formas  de  repressão  e  de  domínio  do  campesinato
extremamente  brutais  porque  tinham  o  monopólio  da  terra.  Temos  pouca  clareza
sobre o que realmente significa um instrumento de produção tão fabuloso como a
terra nas mãos de pequenas minorias que exploravam intensamente trabalhadores ou
aqueles  que  pudessem  acessar  e  trabalhar  a  terra,  sempre  sob  domínio  desse
pequeno  grupo  que  conseguiu  concentrar  uma riqueza  colossal,  é  verdade,  mas
sempre num contexto de uma economia bastante precária.

Por isso, no caso brasileiro, vimos que, desde o começo da dominação portuguesa
em nossa região, a terra foi dividida entre esses senhores que vinham de Portugal
para cá a fim de assumir totalmente o domínio e a propriedade da terra. Essa gente
continuou no poder e manteve o sistema escravista como instrumento fundamental
para  explorar  a  terra.  Com  o  fim  do  escravismo,  buscaram  outras  formas  de
exploração extremamente intensas.

Por isso o campesinato foi um movimento de grande transformação do País. Quero
acentuar isso, porque o seu efeito não se verificou somente do ponto de vista social e
humano, tendo em vista que a maior parte da nossa população vivia em condições de
vida  extremamente  miseráveis.  Também  significou  um  limite  para  a  expansão  do
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capitalismo brasileiro,  pois  essa população não constituía um mercado.  Éramos e
ainda somos uma população muito grande, mas o nosso mercado é pequeno, pois é
um mercado de miseráveis. Isso é estranho, pois, como sabemos, as nossas políticas
econômicas estão inspiradas na ideia de que precisamos conter a demanda, quer
dizer,  de  que há excesso de demanda no País.  Demanda significa  pessoas  com
dinheiro para comprar, não significa necessidade, que é colossal. Mas os que têm
necessidade  não  possuem  instrumentos  para  comprar  o  que  é  produzido  pelo
sistema capitalista.

A nossa  burguesia,  desde  o  começo  de  toda  a  sua  história  e,  sobretudo,  no
momento crucial da base do golpe de 1964, revelou impotência, falta de visão e de
decisão para criar condições para a sua própria expansão, ficando limitada nos anos
posteriores.

Há uma literatura econômica que destaca muito o período em que a ditadura militar
conseguiu certo desenvolvimento econômico. Esse período foi muito curto: de 1967 a
1974. Daí em diante, o crescimento parou e a crise voltou. Crescemos muito abaixo
do  período  do  auge  populista,  que  a  Vânia  acabou  de  nos  mostrar.  No  governo
Vargas, a expansão do movimento popular foi muito ampla, até com intervenção no
setor  urbano  de  ampliação  da  demanda  urbana,  por  meio  da  criação  do  salário
mínimo. O salário mínimo foi criado no contexto dessas lutas sociais, quando poderia
interessar a certo setor da burguesia a ampliação do salário, a fim de se aumentar o
número  de  consumidores  dos  seus  produtos,  já  que  ela  não  exportava  produto
industrial,  mas agrário.  Para  haver  consumo de produto  industrial,  tinha de haver
pessoas com recurso aqui dentro.

O populismo de Vargas abriu  caminho para a expansão do mercado interno.  O
Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo entre 1920 e 1950. Costumam
dizer  que  foi  um  período  de  fracasso  econômico,  mas,  ao  contrário,  fracasso
econômico foi o deles. Pior ainda, esse fracasso econômico consolidou-se no período
posterior  à ditadura,  porque a ditadura condicionou a abertura e teve apoio muito
grande para que fosse feita em um contexto limitado de transformação, em que se
asseguraram os interesses econômicos desse pequeno grupo.

Após a Segunda Guerra Mundial, foram feitas reformas agrárias radicais na Ásia. O
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Japão,  por  exemplo,  fez  reforma  agrária  até  com  o  apoio  dos  norte-americanos,
porque os americanos que ocupavam o país naquele momento tinham como inimigo
principal a antiga oligarquia japonesa, os proprietários de terra. Mas a grande reforma
agrária  ocorreu  na  China.  A vitória  da  revolução  chinesa,  do  Exército  Vermelho
consagrou essa reforma. As forças armadas foram um fator de apoio e contribuíram
para a reforma agrária radical, profunda. Depois a Coreia do Norte fez uma reforma
agrária muito radical, bem como a Coreia do Sul, para sustentar-se politicamente com
o apoio norte-americano, após fracassar na guerra terrível que dividiu a Coreia. No
Vietnã foi realizada uma reforma agrária extremamente radical, que triunfou.

O que se fala sobre o mundo atual  nas discussões a respeito de economia? O
mundo atual está passando por uma reestruturação profunda na economia mundial, e
a base de desenvolvimento  do mundo atual  é a Ásia,  onde a reforma agrária foi
extremamente profunda. A liderança desse processo foi assumida por alguns países
capitalistas,  e,  em  outros,  foram  os  movimentos  políticos  com  propostas  de
transformação  socialista  que  assumiram  essa  liderança,  com  economia  estatal
extremamente avançada também.

Hoje o Brasil está sofrendo as consequências da não realização de uma reforma
agrária  satisfatória.  Temos  uma  agroindústria  muito  célebre  no  País,  que  está
aguentando a economia brasileira. Nosso país tem uma das maiores extensões de
terras cultiváveis do mundo, mas esse setor não assegurou nem assegura ao nosso
país condições de desenvolvimento econômico e expansão, porque estruturou sua
organização em torno de um campesinato de assalariados agrícolas que, nos anos
1970, assumiu o nome de boia-fria, porque são camponeses que vêm trabalhar, vão
embora e não constituem um grande mercado interno para o desenvolvimento do
País. Portanto, é impossível que nossa economia se consolide realmente, sejamos
capitalistas ou socialistas, para darmos ao nosso país, ao nosso povo algum caminho
de expansão, de condições de vida para o conjunto da população.

Nessa história é muito impressionante que, por trás dessa violência, dessa coisa
trágica, como mencionado pela nossa ministra, há a força subjetiva de como isso vive
na alma humana,  de como isso vive dentro de nós, de sermos entregues a essa
violência, de estarmos dominados por essa violência, impotentes diante dela, tendo
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um Estado que é inimigo do nosso povo. Por quê? Não se trata simplesmente de uma
questão de malvados, mas da opção econômica de uma classe cuja sobrevivência
depende desse instrumento brutal de repressão. Esse é o ponto crucial. Infelizmente,
eles  ainda  condicionam  nossa  política  econômica  muito  seriamente.  Aliás,
conseguiram criar uma coisa chamada banco central independente, que decide a vida
econômica  de  nosso  país,  independentemente  de  quem  seja  governo.  Ademais,
defendem  para  a  nossa  população  que  essa  é  uma grande  conquista  e  que  as
políticas econômicas devem ser dirigidas por quem não foi eleito, têm de ficar fora do
domínio do Estado, do domínio da política, que é outro grande inimigo. Mas a política
é o povo, não são os políticos, mas o povo. Na medida em que os políticos têm a
capacidade de controlar as situações ainda com o apoio de todo esse sistema de
poder, realmente o povo não exerce seu poder político. Por isso ele tem na política
um inimigo e joga para os políticos a responsabilidade por sua derrota. O cidadão fica
sem saída. Se não se pode ter saída política, qual será a saída?

Se  você  mantém  o  sistema nas  mãos  dos  que  não  são  políticos,  isto  é,  dos
economicamente poderosos, como vamos tirar-lhes o poder e exercer um poder a
serviço do nosso povo? Esse quadro infelizmente ainda não foi totalmente rompido.
Houve grandes avanços políticos -  é verdade -  porque a democracia nos ajuda a
reconstruir  uma  base  democrática,  ajuda-nos  a  avançar  politicamente,  mas  ainda
precisamos de muito tempo, de muita organização, de muita consciência e de muita
capacidade política para criar as condições a fim de resolver os grandes problemas
da nossa população.

Poderíamos dizer que os quadros militares que estiveram à frente do golpe não
representavam  a  maioria  dos  nossos  militares.  Tiveram  de  expulsar  das  Forças
Armadas mais de 6 mil militares, entre oficiais e outros. Eles não eram maioria, mas
tinham controle da situação, porque havia os quadros da direção, que se formaram
sobretudo durante e Segunda Guerra Mundial. E - vejam vocês - passaram a ser
sócios dos americanos, dos interesses econômicos mais fortes que atuavam no País.
Tomemos o exemplo do Golbery, o grande articulador do golpe de 1964. Ele organiza
o  Ipes,  sendo  seu  presidente.  E  quem  participava  do  Ipes  eram  as  grandes
corporações  multinacionais  e  algumas  nacionais.  Foram  eles  que  organizaram  o
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golpe. Muitos pensam que ele era o presidente porque ele era também o chefe da
Escola Superior de Guerra no Brasil. Não. Ele era presidente do Ipes porque era o
presidente  da  Dow Chemical,  poderosa  empresa da família  Rockefeller,  que,  por
sinal, também tinha como empregado o Geisel e vários outros dirigentes militares.
Não pensemos que estamos trabalhando sobre um campo de pessoas que pensam
assim; não, estamos diante de interesses econômicos organizados, com apoio das
forças armadas, no caso, as forças armadas americanas que aqui estiveram, mas
falta-nos clareza sobre esse aspecto.

O golpe começou aqui, em Minas. Criou-se um governo, em Minas, apoiado pelos
norte-americanos, pronto para ser reconhecido como governo do Brasil.  As tropas
americanas  -  hoje  já  é  superconhecida  a  operação  naval  americana  nas  nossas
costas - entrariam pelo Vale do Rio Doce para apoiar o Estado Nacional, o governo
que representaria o Brasil para os norte-americanos e seus aliados. Magalhães Pinto
- homem liberal - foi um dos que apoiou a luta contra a ditadura, nos anos 1940. Era
membro da UDN - União Democrática Nacional -, conspiradora do golpe militar, por
anos e anos, em nome da democracia. E há as pretensas figuras que, de alguma
forma,  defendiam  um  estado  de  desenvolvimento  econômico  para  o  País,  mas
sempre nas mãos e de acordo com os interesses do grande capital internacional, do
Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial - todo um aparelho de organização
da economia mundial, que se criou após a Segunda Guerra Mundial.

Magalhães  Pinto  representa  exatamente  isto:  um  banqueiro  importantíssimo  no
Brasil, cujo banco, depois, vai quebrar no período do governo Fernando Henrique. E
vocês sabem muito bem que havia graves problemas porque, nesse banco, existiam
2 mil contas falsas para remunerar seus proprietários, seus acionistas.

Esse  banco  recebeu  a  ajuda  do  Estado,  reestruturou-se  e  foi  vendido  para  o
Unibanco  ainda  no  governo  Fernando  Henrique.  Tudo  isso  é  muito  interessante,
porque a presidente do banco era nora do Fernando Henrique, casada com seu filho
Henriquinho.

Como  vocês  veem,  a  oligarquia  vai  se  reproduzindo.  Esses  interesses  estão
articulados entre si. Estão reconstruindo a todo momento os instrumentos de poder. O
que  estamos  vivendo  agora  é  um  momento  muito  decisivo,  porque  conseguimos
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manter esse processo democrático, obtivemos avanços políticos significativos, mas
há  todo  um  trabalho  para  tentar  desestruturar  esse  avanço  democrático  que
conquistamos nesse período. E não foi só no Brasil, pois esse avanço democrático se
estendeu a toda a região. Trabalhamos essa questão muitas vezes, até na época,
mostrando como o próprio governo americano entrou em choque com a base militar
que eles tiveram aqui, porque ela não serviu exatamente ao que queriam. A situação
chegou a um ponto em que eles perderam o controle de alguns, não tanto do Brasil,
mas ficaram com medo aqui porque fizeram uma eleição entre os militares e a ala
deles perdeu. Tiveram de impedir que o presidente fosse o designado pelos militares,
porque ele apoiava de certa maneira o processo peruano, quando na época um grupo
de  militares  no  Peru  adotou  uma  perspectiva  completamente  diferente  da  pró-
imperialista no Brasil e em outras partes. Eles começaram a repensar o problema
militar  e  a  se  distanciar  desse processo,  etc.  Essa  foi  uma luta  dos  anos  1970,
sobretudo, que ajudou na abertura dos anos 1980 no Brasil, etc.

Nesse contexto, eles esperavam ter o controle da abertura democrática e o tiveram
de certa forma. Pensem bem: seria possível que alguém pensasse em colocar na
presidência da República - para fazer essa abertura democrática - o presidente do
partido da ditadura? Todo mundo ia dizer  que não seria possível.  Mas foi  -  o Sr.
Sarney era o presidente do PDS, o partido da ditadura. Aí o grupo dividiu o partido da
ditadura e se aliou,  então,  à abertura,  colocando-o na vice-presidência,  confiando
talvez na idade do Tancredo e na possibilidade de que o processo ficasse na mão
desse setor, que veio da UDN. Sarney era da UDN - União Democrática Nacional -, o
velho partido dos nossos liberais.

Não dá para irmos muito mais longe aqui. Mas, em resumo, quais são as condições
da criação do golpe de estado e do regime que se produziria? Não são condições só
brasileiras, elas envolvem o conjunto do mundo pós-guerra. E nós continuamos sob
um forte domínio de forças reacionárias, que não permitiram nem aos setores mais
progressistas da classe dominante criar uma economia que nos levasse realmente a
uma transformação social maior, a uma sociedade de mais igualdade.

Nada! Apesar disso, eles não conseguiram controlar completamente a situação e
tiveram que ir  abrindo,  como forma de resolver as  dificuldades que esse domínio
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gerou, de cima para baixo. O resultado é que eles vão sendo obrigados a aceitar essa
abertura, que vai escapando do controle deles. Este é o problema: está escapando do
controle. Eles ainda controlam, mas têm medo de perder o controle, porque o povo
brasileiro não dá demonstração de que está a favor das suas propostas econômicas.

Há uma situação política de difícil controle, que não ocorre apenas no Brasil, mas
em toda a América Latina. Na verdade, o grande capital, os contextos e interesses
norte-americanos resolvem entrar numa tentativa de desestabilização sistemática de
toda a  região,  porque  os  governos  que  estão  se constituindo estão  sob pressão
popular muito forte e não têm os mecanismos de repressão para conter essa pressão
popular.  Esse é o ambiente que criou o golpe; é o mesmo ambiente que leva as
forças do grande capital a pensar na necessidade de recorrer, outra vez, à força. Os
militares foram o instrumento. Serão sempre eles? Não, não precisa ser diretamente
através  de  um  governo  militar.  Há  outras  formas,  evidentemente  fascistas,  que
tiveram muito êxito nos anos 1930 e 1940. Também formas capitalistas democráticas
que podem, através dos meios de comunicação,  paralisar os movimentos sociais.
Esse é o grande problema que temos no momento.

Como  vimos,  os  militares  não  são  inocentes,  não  fizeram  isso  por  razões  de
valores. A única ideologia que tiveram nessa época foi a ideologia da direita. O Julião
contava sempre uma história de um camponês de Pernambuco. Chegavam para ele e
pediam para  ter  cuidado com os comunistas.  O camponês  perguntava o que era
comunismo e recebia como resposta que o comunismo era um regime em que você
não manda nada, que as suas filhas são tomadas pelos comunistas, que você não
tem poder, que você não vale nada. O camponês dizia: “Mas, doutor, então nós já
estamos no comunismo”.

O  que  é  ser  anticomunista?  Essa  violência  está  de  volta  à  sociedade,  porque
existem várias  formas de poder:  as diretas  e as  intermediárias,  dos setores mais
baixos, até chegar à vida de cada um. É uma estrutura de poder. Se pensarmos bem,
veremos que devemos ter muita consciência de que as condições que favoreceram o
golpe estão debilitadas historicamente, porque estamos num momento de busca e
ascensão das forças populares no mundo. Mas, se não levarmos essa luta até às
últimas consequências, teremos que esperar a outra consequência, que é a vitória do
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outro lado, outra vez. Por isso, nunca mais. Os torturadores, nunca mais. Os donos
do nosso país, do nosso povo, nunca mais. Nunca mais essas brutais estruturas de
exploração do nosso povo. Nunca mais a ditadura. E, sim, o povo brasileiro realmente
exercendo seu poder e dirigindo sua vida. Muito obrigado.

O presidente - Muito obrigado, Prof. Theotonio. Dando sequência, passo a palavra
ao Prof. Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira.

Palavras do Sr. Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira
Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer  ao presidente Dinis Pinheiro e ao

deputado Durval  Ângelo;  ao  Prof.  Romanelli;  ao  deputado Paulo  Lamac  e  à  sua
equipe; ao nosso aluno e amigo Caio; ao Grupo de Estudos de Justiça de Transição e
Constitucionalismo  Democrático  da  América  Latina;  ao  Prof.  Emílio,  da  UFMG;  à
Telma;  ao  Lucas,  ao  Samuel,  enfim.  Agradeço  também  pela  oportunidade  de
participar de uma mesa ao lado da Profa. Vânia Bambirra e do Prof. Theotonio dos
Santos,  que  são  dois  grandes  pensadores.  É  uma  grande  honra  e  uma  imensa
oportunidade, sobretudo para o diálogo e para a possibilidade de aprendizagem.

Como a Profa. Vânia Bambirra chamou a atenção, o tema deste painel é o contexto
do golpe civil-militar de 1964. Essa questão acerca do contexto na verdade passa por
uma profunda discussão ou, mais ainda, por uma disputa narrativa, uma discussão
historiográfica sobre os sentidos do golpe de 1964. Muitas vezes os historiadores se
perguntam:  por  que  o  golpe?  O  que  explicaria  o  golpe?  Por  que,  num  primeiro
momento, ele teria sido vitorioso?

Essas narrativas historiográficas ou, se quiserem, essa disputa ou essa discussão
acerca da história são constitutivas de uma narrativa mais ampla. De alguma forma
essa discussão constitui  a nossa identidade política, a nossa identidade cultural  e
também  a  nossa  identidade  constitucional.  Essa  discussão  historiográfica  é
perpassada por uma tensão entre memória e história, que é própria de todo trabalho
de reconstrução historiográfica, sobretudo em se tratando de um estudo sobre história
contemporânea  em  que,  é  claro,  nosso  olhar  retrospectivo  sobre  esse  período  é
filtrado, é mediado, é perpassado pelos 50 anos posteriores, por toda uma trajetória,
por  toda uma vivência,  por  toda uma experiência  histórica  que,  se,  por  um  lado,
dificulta  ou  até  impossibilita  um  resgate  total  daquele  contexto,  por  outro  lado
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enriquece o sentido, a nossa visão a respeito justamente daquele contexto.
O tempo da memória é, sobretudo, para usar uma expressão do Fernand Braudel,

da Escola dos Annales, o tempo da curta duração em que a individualização das
ações e a responsabilidade individual pelos eventos guarda uma certa imediatidade.
Aqui, por exemplo, em se tratando da discussão específica sobre o contexto do golpe,
vamos  discutir  o  papel  individual  de  diversos  atores,  a  começar  pelo  próprio
presidente João Goulart e passando por Leonel Brizola, Tancredo Neves, San Tiago
Dantas, os generais Amaury Kruel, Olímpio Mourão Filho e Castelo Branco, Carlos
Lacerda,  o  embaixador  dos  Estados  Unidos,  Lincoln  Gordon,  o  governador
Magalhães Pinto,  Miguel  Arraes e o então candidato  à Presidência  da República,
Juscelino Kubitschek. Na verdade, vai-se discutir exatamente como ações e atuações
isoladas e articuladas - ou desarticuladas - entre esses diversos atores construiriam
uma malha a que se poderia chamar, até certo ponto, de processo histórico, todavia
no nível da curta duração e da imediatidade.

A questão é que essa é uma velha discussão. O Prof. Jorge Ferreira, em um texto
sobre o contexto do golpe de 64, em um livro que ele organizou com a Profa. Lucília
de Almeida Neves Delgado, O Brasil Republicano, 3º volume, dirá que, até hoje, não
existe uma solução ou consenso entre os historiadores, no que se refere exatamente
à visão de uma história contada a partir da atuação dos indivíduos ou das conjunturas
e das estruturas. Aqui,  valeria a pena, sobretudo na análise de toda uma atuação
política, que muitas vezes se individualiza no nível do testemunho e da rememoração,
citar a velha passagem de um dos textos mais brilhantes de um pensador que, do
meu ponto de vista, é insuperável até hoje: “Os homens fazem história, mas não a
fazem como querem”. Essa é uma passagem famosa do texto O 18 de Brumário, de
Luís Bonaparte, escrito por Karl Marx.

Passamos aqui para o tempo da chamada média duração, das conjunturas, das
estruturas,  no  qual  se  vai  discutir,  do  ponto  de  vista  do  golpe,  quais  seriam  os
movimentos  políticos  e  sociais,  as  organizações,  a  dinâmica  da  economia  da
sociedade.  Esse  é  justamente  o  tempo  das  estatísticas,  da  análise  da  inflação
galopante,  de  um  certo  recuo  do  crescimento  econômico  que  havia  acontecido
sobretudo  ao  longo  dos  anos  1950.  Esse é  o  momento  em  que  se  analisa,  por
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exemplo, a influência da Guerra Fria sobre o contexto brasileiro; o sentido simbólico
da revolução cubana; a atuação, para além da ação individual, de certos atores e dos
partidos políticos:  o  PTB, que alcançará  um crescimento  eleitoral  cada vez maior
nesse período, a UDN, o PSD, enfim, uma série de outros partidos políticos que, de
alguma forma, estão como satélites ou na periferia desses movimentos; as formas de
organização  social  tanto  do  capital  e  das  grandes  empresas,  como  do  grande
operariado; a atuação das multinacionais; o risco das nacionalizações; os institutos,
como o Ipes, a Escola Superior de Guerra, o Ibad, que recebia dinheiro da CIA e da
Secretaria de Estado Norte-Americana, que até financiou a eleição de uma série de
parlamentares em 1962.

Ao tempo da longa duração, mais uma vez usando uma expressão do Braudel, aqui
se vai discutir sobretudo a democracia ou o populismo? O populismo em ascensão ou
em  colapso?  O  subdesenvolvimento  ou  a  sociedade  e  a  economia  em
desenvolvimento? Os  modelos  de  desenvolvimento  econômico e  as  estruturas de
poder, como a estrutura agrária? Enfim, são todas aquelas formas de organização
social  de  longo  prazo  e  de  longa  duração  que  irão  conformar,  condicionar  e
determinar,  na  visão  de  alguns  autores  influenciados  por  uma  visão  mais
estruturalista, a atuação daqueles diversos agentes políticos e sociais.

Ao longo de toda essa discussão, do ponto de vista da historiografia, o que existiu
foi  uma  profunda  disputa  na  narrativa  histórica,  em  termos  de  nacionalidade,
brasilidade, identidade cultural, social e jurídico-constitucional. É possível lembrar os
vários textos clássicos, desde as análises sobre o colapso do populismo, de Octávio
Ianni,  ou,  por  exemplo,  a análise  sobre  o golpe,  um clássico de Dreyfus  sobre a
conquista do estado, bem como as reflexões bastante deterministas de democracia e
autoritarismo,  numa  perspectiva  econômica  de  Fernando  Henrique  Cardoso.
Igualmente  importante  foi  a  virada  interpretativa  na  história  do  populismo  com
Francisco Weffort, até que finalmente ocorreu uma renovação historiográfica sobre o
período.

Existiram muitos autores importantes, como a Profa. Angelina Figueiredo, o Jorge
Ferreira,  o  Daniel  Aarão  Reis  e  a  Maria  Célia  de  Araújo,  bem  como  reflexões
extremamente  importantes  no  que  diz  respeito  à  crítica  de  construção  de  certas
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narrativas, sobretudo quanto ao balanço acerca da experiência democrática de 1945
a 1964 em relação ao populismo. Esses autores vão criticar essa perspectiva, como é
o caso do Prof. Wanderley Guilherme dos Santos.

Falar  de  um  período  de  agosto  de  1961  a  março,  abril  de  1964  significa  que
qualquer data ou evento eram verdadeiras pontas de iceberg, uma expressão a que
Alfredo Bosi se referia quando falava de outras datas como 1808, 1822, 1492, 1500 e
1930.  Esses  eventos,  essas  datas  formam  verdadeiras  constelações  ou  imagens
dialéticas, usando uma expressão muito cara a Walter Benjamin.

A  minha  perspectiva  é  uma  abordagem  sobretudo  de  alguém  que  tem  uma
formação em direito constitucional, uma formação constitucionalista, mas que se filia
à tradição do chamado marxismo ocidental da Teoria Crítica da Sociedade da Escola
de Frankfurt. A minha chave de leitura é sobretudo constitucional. Entretanto, aqui a
Constituição não é vista, como na tradição liberal, tão somente como um documento
escrito  a  partir  do  qual  são  plasmadas  determinadas  regras,  sejam  elas  de
competência  ou  de  organização do Estado,  e  reconhecidos determinados  direitos
fundamentais. A Constituição é sobretudo uma relação tensa na história entre direito e
política, entre direito conservador e direito emancipatório, entre política conservadora
e política emancipatória. A Constituição não é apenas um documento escrito, como
eu dizia, na sua dimensão formal. Ela pode ser vista, sobretudo, em um contexto de
uma sociedade democrática em construção, como também de uma garantia.

Quero usar uma expressão de um grande jurista da Escola de Frankfurt, o Franz
Neumann,  que,  além de um pensador do direito  na tradição do marxismo,  foi  um
grande advogado trabalhista e sindicalista durante a República de Weimar. Ele diz
que  a  Constituição  é  um  compromisso,  uma  promessa  mútua  e  tensa  que  se
manifesta na  história  entre as  diversas foças políticas  e sociais.  Esse período de
1945, 1946 a 1964 e um pouco mais adiante, sobretudo a partir da renúncia do Jânio
Quadros,  em agosto de 1961,  é marcado por  uma profunda disputa em torno da
Constituição  de  1946  ou  do  seu  significado.  Até  que  ponto  poderiam  falar
propriamente  da  manutenção  de  um  compromisso  entre  essas  diversas  forças
político-sociais?

Sabemos que, logo após a renúncia de Jânio Quadros, a direita se organizará - e
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justamente a Profa. Vânia Bambirra chamou a atenção para isso - contrariamente à
posse do vice-presidente da República na presidência. João Goulart estava em uma
viagem oficial à República Popular da China, negociando pelo Brasil uma série de
acordos comerciais.  É preciso lembrar  que,  na estrutura constitucional  de 1946,  a
eleição não se fazia por chapas. O presidente Jânio Quadros concorreu à presidência
da República, tendo Milton Campos como candidato a vice-presidente, enquanto João
Goulart era o candidato a vice-presidente na candidatura do Marechal Henrique Lott.
Jânio  Quadros  teve  como  vice  eleito  alguém  que,  na  verdade,  não  era  seu
companheiro,  digamos  assim,  de  campanha.  Ambos  foram  eleitos  com  uma
quantidade imensa de votos. Isso significa, em outras palavras, que, por ser a eleição
desvinculada, havia a possibilidade de se votar no candidato a presidente de uma
chapa  e  no  candidato  a  vice  de  outra,  que  o  vice-presidente  estaria  totalmente
legitimado, do ponto de vista democrático. Aliás, ele teve uma ampla votação. Ou
seja, João Goulart teve uma votação imensa pela segunda vez e, por isso, poderia
assumir a presidência da República. Nesse momento, há um veto, digamos assim,
dos próprios ministros militares do então governo Jânio Quadros à posse do vice-
presidente. Nesse momento também, o governador Leonel Brizola, do Rio Grande do
Sul,  encabeça  a  famosa  campanha  pela  legalidade.  Portanto,  em  defesa  da
Constituição de 1946 e  de  um  vice-presidente  eleito  democraticamente com uma
ampla margem de votos, que teria o direito - e não apenas o direito próprio, mas, em
razão da eleição que o titularizou - de assumir a Presidência da República.

Vou adotar aqui uma análise fantástica feita por um grande amigo, o Prof. Cristiano
Paixão,  jurista e  professor  de direito  constitucional  da UnB. Ele disse que,  nesse
momento, construiu-se quase que um discurso defensivo em relação à Constituição
de  1946.  Quer  dizer,  a  defesa  da  posse  de  João  Goulart  implicava  defesa  da
legalidade, da Constituição de 1946 e do processo, digamos assim, político-eleitoral
que ela consagrava.

Sabemos qual foi a saída; naquele momento, a saída foi conciliatória: a votação, às
pressas, de uma emenda à Constituição, a emenda do parlamentarismo, que violava
uma série de normas constitucionais e regimentares. Aliás, tratava-se de uma versão
do  sistema parlamentarista,  que  é,  no  mínimo,  bastante  esdrúxula.  Por  exemplo,
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diferentemente de outras repúblicas parlamentaristas, o presidente da República não
teria  competência  para  dissolver  o  Congresso  e  convocar  novas  eleições.  Esse
mecanismo faz parte da própria dinâmica do parlamentarismo.

Sabemos  que  quem  assumiu  a  chefia  de  governo como primeiro-ministro,  pela
primeira vez, foi Tancredo Neves. Com isso, João Goulart também assumiu. Então,
são assumidas a presidência da República e a chefia de Estado. Ele foi empossado
em 7 de setembro, data bastante significativa. O interessante é que, assim que o
presidente  assumisse  a  Presidência  da  República,  é  lógico,  lutaria  pelo
restabelecimento dos seus poderes presidenciais nos termos da própria Constituição
de 1946. A própria dinâmica que se instaura, do ponto de vista político, durante o
período  parlamentarista  no  Brasil,  é  de  alguma forma  aquela  que  se  perpetuará
durante todo o período. Houve uma série de impasses e de paralisia do ponto de vista
decisório e uma progressiva ruptura da base de sustentação do regime entre PSD e
PTB. Ao mesmo tempo, a partir das eleições parlamentares de 1962, o PTB cresce
vertiginosamente em termos de representação política no Congresso.

Em agosto de 1962, os ministros militares pedem a antecipação de um plebiscito
previsto  pela  própria  emenda  parlamentarista,  em  que  se  poderia  decidir  pela
manutenção  ou  não  do  parlamentarismo.  Quem  votasse  “não”  votaria  pelo
restabelecimento do presidencialismo. Isso foi exatamente o que ocorreu no início de
1963. Nesse ano, a população de eleitores, esmagadoramente, votou “não”, ou seja,
votou pelo restabelecimento do presidencialismo. É claro que isso, do ponto de vista
constitucional, representa o restabelecimento da estrutura de um sistema de governo
adotado pela Constituição de 1946, o qual a emenda parlamentarista havia subvertido
em nome de uma saída conciliatória.

Sabemos  que  o  resultado  do  plebiscito  habilitou  o  presidente  da  República  a
retomar, mais uma vez, as suas grandes propostas de reforma. Nesse momento, o
que se propôs ainda, sobretudo com a nomeação do Celso Furtado como ministro
Extraordinário  do  Planejamento,  foi  exatamente  a  adoção de um plano trienal  de
reformas socioeconômicas e financeiras. Esse período que se inaugurou foi bastante
tenso. A tentativa de manutenção de uma estrutura que angariaria forças políticas de
centro e uma certa sustentação no Congresso Nacional à Presidência da República
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foi se tornando cada vez mais frágil. Mesmo as reformas ministeriais que visavam, de
alguma maneira, a ampliação do espectro político de sustentação do Executivo em
relação ao centro e a contenção, de alguma forma, de posições mais à esquerda não
foram bem-sucedidas.

Por um lado, sabemos que o fracasso do plano trianual reabre, mais uma vez, a
discussão  sobre  as  reformas  de  base.  Vale  chamar  a  atenção  para  um  texto
fantástico que está circulando na internet, que foi justamente a aula inaugural, se não
me engano, deste ano mesmo, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da
USP, ministrada pelo Prof. Gilberto Bercovici, titular de direito econômico e economia
política. Ele retoma exatamente o significado das reformas de base. Aqui, um dos
pontos  centrais  é  a  questão  da  reforma  agrária,  da  proposta,  portanto,  de  uma
emenda à Constituição que visava alterar dois artigos da Carta: o 141 e o 147. A
questão central era sobre a necessidade de viabilização de uma reforma agrária. O
texto da Constituição de 1946 estabelecia a possibilidade tanto da desapropriação
para  a  reforma  agrária  quanto  da  desapropriação  para  o  interesse  social.  A
Constituição  exigia  a  justa  e  prévia  indenização  em  dinheiro  para  as  terras  que
fossem desapropriadas. A proposta, digamos assim, do Executivo, encaminhada pelo
líder do PTB, Bocaiúva Cunha, era exatamente flexibilizar isso, ou seja, a reforma
agrária seria viabilizada não pelo pagamento em dinheiro, mas por títulos da dívida
pública,  que  poderiam  ser  reajustados  por  correção  monetária  em  até  10%  da
inflação, vamos dizer assim. Então, criou-se uma comissão parlamentar para analisar
essa proposta.

O  interessante  é  que,  de  modo  geral,  na  discussão  política,  todos  os  grandes
partidos, inclusive a UDN, se apresentavam publicamente a favor de uma reforma
agrária.  Por exemplo,  havia um grupo na própria UDN a favor da reforma,  assim
como havia um grupo no PSD também a favor dela. A questão era como pensar essa
reforma; de que maneira seria paga a indenização, se em dinheiro ou por títulos; e se
esses títulos seriam ou não reajustáveis. Cria-se, então, um impasse, e, na comissão
parlamentar,  a proposta de emenda é derrotada. Quando a emenda foi a plenário
para ser votada, apesar da expressiva votação, não se conseguiu atingir a maioria
qualificada exigida pela Constituição. E olha que a maioria exigida pela Constituição
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era a maioria absoluta dos membros em três turnos de discussão, digamos assim,
embora a emenda tivesse uma votação expressiva - por exemplo, 73% da bancada
do PTB vota a favor. Isso marca um posicionamento muito claro do próprio partido do
presidente em relação às reformas, mas não um posicionamento na sua totalidade.

O  interessante  é  que  faltou  a  alguns  historiadores  uma  maior  capacidade  de
articulação  ou  de  negociação.  A própria  UDN,  que,  até  certo  ponto,  pensava  na
possibilidade de que a reforma se desse mediante pagamento pela via de títulos da
dívida pública, como o PSD, por exemplo, vai acabar radicalizando: reforma agrária,
sim,  mas  sem  mudança  na  Constituição,  pela  via  da  legislação.  Aí  vai  ser
apresentado o Projeto Mílton Campos, que vai ser derrotado no Congresso.

Enfim, reforma agrária com reforma da Constituição gera um impasse. Reforma
agrária por meio da legislação ordinária, gera impasse. Os eventos se precipitam. A
radicalização e a polarização das forças políticas aumentam cada vez mais. Há um
evento importante que diz respeito a uma decisão do STF, a uma situação para a qual
a Profa. Vânia chamou a atenção. Estou me referindo à decisão de 11 de setembro
de 1963, em que o STF decidiu que os sargentos, os suboficiais, eram inelegíveis.
Ora, vários, centenas haviam sido eleitos na última eleição. Isso leva a uma revolta.
Um dos próprios ministros do STF foi preso, digamos assim, nessa revolta, assim
como a própria Presidência  do  Congresso Nacional.  Na verdade,  essa revolta  foi
debelada em dois dias. Em seguida, veio a famosa entrevista do Carlos Lacerda a um
jornal de Los Angeles pedindo a intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Em
seguida, é encaminhado pelo presidente da República, com um certo apoio dos seus
ministros militares, um pedido de decretação de estado de sítio, sob o pano de fundo
de toda uma proposta de greves.  Por  exemplo,  cabe lembrar  a greve de Santos,
organizada pela  CGT.  Essa proposta  de  decretação de  estado de sítio  sequer  é
sustentada pelo próprio partido do presidente. Isso fez com que, em dois dias, ele a
retirasse.

Sabemos que há um momento, um ponto de virada muito importante no que se
refere à disputa pelo lugar da Constituição, pela defesa ou não de reformas com ou
sem a Constituição, de reformas com ou sem democracia constitucional, de reformas
pela lei ou pela marra, que é exatamente o comício da Central do Brasil, de 13 de
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março. É famoso o discurso de Brizola, que vai dizer o seguinte: esse Congresso é
reacionário,  que  ele  seja  fechado,  seja  convocada  uma  Assembleia  Nacional
Constituinte, para que se possam superar, por meio de um novo texto constitucional,
de  novas  regras  constitucionais,  os  impasses  políticos,  essa  paralisia  política,
representada por aqueles partidos contrários às reformas de base.

A profa. Vânia e o prof. Theotonio chamaram a atenção para o fato de que, desde o
início dos anos 1950, a direita se colocava contrária à Constituição de 1946. Parte da
esquerda, cada vez mais, vai defender a ideia da ruptura institucional e da criação de
uma nova constituição. Realmente, do ponto de vista da análise do Brizola - naquele
momento  presidia  a  famosa  Frente  de  Mobilização  Popular  -,  procurava-se
reconhecer o que seria um momento constituinte vivido pelo País. Essa ruptura com a
Constituição de 1946 veio, mas veio com o golpe civil-militar, que, cinicamente, se
reapropriava  de  conceitos  como  constituição,  poder  constituinte,  revolução,
contrariamente à democracia. Há muito para discutir. Agradeço, mais uma vez, pela
oportunidade do convite. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,
dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até dois minutos
para fazer a sua intervenção.  Lembramos que a leitura e a apresentação oral  de
perguntas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates
O presidente - A presidência informa que, à tarde, teremos apenas um painel com

os diferentes olhares da resistência, logo haverá muito tempo para falar.  Amanhã,
teremos um painel pela manhã e outro na parte da tarde. Teremos três momentos de
muito  diálogo.  Primeiro,  Leonardo  Péricles,  do  Movimento  de  Luta  nos  Bairros,
seguido de Bia Martins, Hélio Emiliano, Gladson Reis, Bruno Duarte Pereira Carneiro
e Sidney Martins. Com a palavra, Leonardo Péricles.

O Sr.  Leonardo Péricles  -  Boa tarde,  parabenizo  os  expositores.  Pouco se tem
tratado sobre a punição dos torturadores, que é uma questão muito séria. No Brasil
houve muita tortura. Ao se observarem os casos da Cláudia, do Amarildo, vemos que
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foram estropiados como os presos políticos. A diferença é que não são militantes. E a
punição? Chamam os policiais, começam a averiguar... são exemplos dos milhares
de casos que até hoje temos no Brasil. Ainda temos tortura, e fica por isso mesmo. Se
puderam estropiar os militantes políticos na época da ditadura, também podem fazê-
lo atualmente. Fica por isso mesmo. Há no máximo uma puniçãozinha, a pessoa fica
presa um ano e fica por isso mesmo. Essa é uma questão muito séria.

O que vivemos hoje? Há o manual de garantia da lei e da ordem, com base na
portaria do governo federal, Normativa nº 186, de 31/1/2014. Faço uma denúncia a
respeito  disso.  Estava  na  reunião  do  Conselho  Nacional  das  Cidades  que  se
posicionou contra  isso,  porque se  trata  de  uma lei  para  criminalizar  as  lutas  dos
movimentos  sociais  e  reprimir  as  manifestações  de  quem  luta  hoje.  Isso  é  um
absurdo, é uma nova edição do AI-5. Temos que ser contrários a isso. Quem está
indo para a rua manifestar não é criminoso, é lutador.

O vice-prefeito esteve aqui falando. Ora, ele manda caveirão para reprimir famílias.
A minha foi uma das que foi despejada da Eliana Silva, com 300 famílias. O prefeito e
o vice-prefeito mandaram despejar as famílias. Faço a crítica por eles terem direito de
falar aqui. Falam de democracia, mas mandam o caveirão para reprimir as famílias
pobres, os trabalhadores. Agora, estão querendo despejar 6 mil famílias na região do
Isidoro. É muito fácil falar de democracia, mas quero ver colocá-la em prática.

O  presidente  -  Obrigado,  companheiro.  Haverá  um  debate  na  Assembleia,  na
Comissão de Direitos Humanos, sobre as ocupações do Isidoro. Com a palavra, Bia
Martins, da União da Juventude Rebelião.

A Sra.  Bia Martins - Bom dia.  Toda vez que falamos sobre a ditadura militar,  é
importante lembrar de jovens que dedicaram suas vidas à liberdade e à democracia.
Primeiro, dedico minha fala ao Jonas José, estudante secundarista de Pernambuco, a
primeira  pessoa a ser  oficialmente  assassinada pela ditadura  militar.  Ele  tinha 17
anos,  era  mais  novo que eu.  Precisamos lembrar  desses  jovens,  pois  tinham no
sangue o desejo e a motivação da liberdade, da construção de uma nova sociedade,
o  que  ainda  motiva  vários  jovens.  Motiva  os  que  questionarão  sempre  que  se
sentirem traídos pelo governo, seja ele de quem for.

A minha pergunta é para relembrar as obras daquela geração e da nossa geração,
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que não concorda com essa informação, pois deseja uma nova sociedade. A minha
pergunta é: os movimentos sociais previam o golpe? Como poderíamos ter realizado
resistência? Hoje a juventude, ao contrário do que muitos dizem, deseja mudanças e
conquistas, seguindo os moldes da juventude de 1964.

O presidente - Obrigado, Bia. À tarde haverá 15 intervenções de diferentes olhares
da resistência, o que é importante para a questão levantada pela Bia. Com a palavra,
Bruno Duarte Pereira Carneiro, da Ames-BH; em seguida, Sidney Martins.

O Sr. Bruno Duarte Pereira Carvalho - Boa tarde. Para quem não conhece, a Ames-
BH é uma entidade que conquistou o meio passe em Belo Horizonte. Quero iniciar
fazendo  uma  homenagem  ao  Idalísio  Aranha,  ex-estudante  do  Estadual  Central,
assassinado pela ditadura militar  durante a Guerrilha do Araguaia. Gostaria que a
companheira falasse um pouco mais  sobre  a repressão ao movimento estudantil,
tomando como exemplo a destruição da sede da UNE, no início do golpe militar no
Rio de Janeiro.

Gostaria de falar também de um sentimento muito ruim que tive hoje aqui. Espero
sinceramente  que  o  convite  feito  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  tenha  sido
meramente formal.  Essa prefeitura que desaloja pobres e manda a Polícia Militar
bater nos estudantes que fazem manifestação por passe livre e contra aumento de
passagem  não  tem  moral  para  discutir  democracia.  Essa  prefeitura  não  exerce
democracia, de fato.

Temos de nos lembrar das grandes manifestações que ocorreram no ano passado e
compararmos  com  as  fotos  da  Marcha  dos  100  Mil,  quando  morreu  o  estudante
Edson Luiz. Eram centenas de estudantes nas ruas lutando pelos seus direitos, pela
liberdade,  e  centenas  de  policiais  tentando  impedir  que  as  manifestações
ocorressem. A diferença é que, na ditadura militar, esses estudantes foram torturados.
Isso deveria estar bem documentado, e nós, das escolas estaduais, termos acesso às
informações reais.  Como falar  sobre ditadura militar  numa escola estadual?  Essa
discussão está extremamente distanciada dos estudantes. Passa-se em uma aula de
50 minutos, e nunca mais se toca no assunto. A ditadura militar tem de ser discutida
não apenas nesta Assembleia, de maneira fechada, mas em cada escola, em cada
bairro pobre, para que cada cidadão participe dessa discussão. Obrigado.
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O presidente - Obrigado, companheiro. Os convites são feitos pelo chamado mundo
oficial  da  Assembleia,  no  qual  consta  a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  bem  como
outras prefeituras do Estado.

Perguntas por escrito, do Sr. Antônio Paulo Guedes: qual o papel dos EUA e do seu
porta-aviões no golpe de 1964? Do Sr. Ribeiro dos Santos, delegado do orçamento
participativo: a ditadura matou em nome da segurança, mas não houve melhoria na
segurança.  Para  conter  a  violência  hoje  teríamos  de  entregar  os  papéis  aos
meliantes? Não usamos essa expressão em direitos humanos. Quando diz respeito a
colarinho, bonitinho, fala-se em meliante, mas quando é pobre ou negro, não. Mas é o
que  está  escrito.  O  Brás  Teixeira  da  Cruz  diz  que  os  torturadores  deveriam  ser
também  julgados  pela  Convenção  de  Genebra  e  fala  sobre  o  papel  das  tropas
americanas no golpe. O Otávio Arantes, da Câmara Municipal de Leopoldina, fala que
a retirada dos nomes de ruas que homenageiam ditadores é muito justa, mas que têm
de ser revistos os altos salários e as altas pensões pagos pela União aos familiares
de militares, pois muitos deles participaram da tortura.

Vocês sabem que, no caso de filhos de militar, muitas pessoas não oficializam o
casamento para não perder a pensão. Isso é muito comum. Uma artista global que
fala a favor do golpe é beneficiária de pensão de militar. Até hoje ela não se casou,
apesar de estar na segunda ou terceira união estável, para não perder a pensão.
Todo mundo a conhece.

Pergunta de Dalton Cardillo Macedo: “Considerando a conjuntura internacional do
período,  qual  é  o  papel  da  Operação  Condor  no  contexto  da  Guerra  Fria,  dos
interesses americanos na região?”.

Pergunta de Roulian Vieira ao professor: “Se não foram os militares os autores da
ditadura, afinal o que queriam os civis articuladores e quem eram eles? Qual foi o
papel  dos  civis?”.  Pergunta  também  de  Roulian  Vieira:  “A comissão  nacional  de
sargentos  queria  o  quê,  diretamente,  na  época  da  ditadura?  Qual  era  o  objetivo
deles?”.

Pergunta de Pe. Ângelo, de Ribeirão das Neves: “Qual foi a participação de figuras
da igreja a favor e contra o golpe?”.

Primeiro, passo a palavra ao Prof. Theotonio dos Santos, para suas considerações
e um apanhado do que foi levantado.
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O Sr.  Theotonio  dos Santos  -  Grande  parte  das  perguntas  está  voltada  para  a
questão da repressão aos torturadores. O Brasil firmou um acordo de anistia mútua,
que tem sido usado como justificativa para não se acusar os  torturadores.  Mas é
evidente que tortura não faz parte da anistia. São anistiados os crimes políticos. Não
há sentido em se querer colocar a tortura como algo que foi anistiado. Essa é uma
questão  que  não  está  em  nenhum  acordo  político.  Portanto  temos  de  realmente
considerar a tortura como um tipo de crime que deve ser devidamente cobrado.

No caso dos outros países da América Latina, tem havido um movimento muito forte
para definir as autoridades. Também não temos por que nos concentrar apenas nos
torturadores, mas também nos que decidiram a tortura e suas formas de repressão,
completamente fora de qualquer  quadro legal  possível.  No caso argentino,  alguns
presidentes já estão presos. No caso chileno, há o processo contra o Pinochet, que
foi obrigado a sair da Inglaterra. Outros processos estão sendo feitos contra os chefes
de governo, comandantes e presidentes. Isso ocorre porque não há nenhuma razão
para que não considerem essas pessoas como responsáveis pela violência exercida
por seus subordinados.

Outra questão foi a continuidade da repressão no sistema atual. Não temos ainda
uma tradição democrática na atuação policial. Em condições democráticas, a polícia
tem limites claros de atuação, que não podem ser sobrepassados. Realmente, nosso
sistema  continua  permitindo  e  até  estimulando  que  a  repressão,  sobretudo  a
movimentos populares, não seja criminalizada.

Quanto ao problema que aqui se levantou, relativo à Operação Condor, ao papel
dos militares, e à pergunta sobre até que ponto quem realmente organizou o golpe,
quem o planejou, se não foram os militares diretamente, é claro que, em parte, foram
os militares. Mas o golpe foi apoiado, por exemplo, por toda a imprensa. A imprensa
se  mobilizou  enormemente  para  criar  o  golpe  e,  infelizmente,  a  igreja  o  apoiou
diretamente; foi ela que mobilizou a população para essa grande marcha que se fez
em São Paulo. E vários dirigentes da igreja assumiram o papel de apoiar o golpe e
mobilizar a população em nome da igreja.

A Vânia chamou a atenção sobre o caso da Ação Popular, que era um movimento
cristão,  que  estava do  outro  lado,  e  foi  reprimido  brutalmente.  Também  havia  os
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grandes  interesses  econômicos,  que,  evidentemente,  têm um limite  nas situações
democráticas porque podem ser denunciados e colocados a serviço da repressão do
Estado.  Esses  interesses,  numa  situação  militar  de  poder  autocrático,  estão
protegidos.

A ideia de que a ditadura foi uma forma de conter a corrupção é completamente
equivocada. Pelo contrário, é um instrumento que favorece a corrupção, e isso está
mais  que  demonstrado  em  todas  as  situações  em  que  governos  ditatoriais
conseguiram  permitir  que  fosse  sistematicamente  ocultado  todo  o  processo  de
corrupção, fazendo com que os que estão no comando do Estado se sentissem em
pleno poder para atuar da maneira que mais lhes convinha, tendo em vista os seus
interesses  privados  e  particulares.  Portanto,  a  ditadura  foi  um  instrumento  de
corrupção  colossal;  as  denúncias  feitas  contra  ela  são  enormes,  mas  o  sistema
jurídico  não  pôde  captá-las  como  agora.  Hoje,  por  exemplo,  vivemos  um  dos
momentos de maior denúncia à corrupção no País. A Polícia Federal tem se voltado a
esse tipo de questão e levantado sistematicamente os problemas, apesar de que -
como vocês veem - se o corruptor é do partido que a maioria jurídica acha que deve
ser denunciado, a questão vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas, se é do partido
que se quer proteger, a denúncia volta às bases, aos níveis menores, de forma que a
imprensa não dê maiores informações. Aqui,  em Minas Gerais,  há a vantagem de
haver membros de famílias importantes acusados de dirigir a corrupção. Obrigado.

O presidente - Agradecemos a presença do Prof. Theotonio. Vamos liberá-lo devido
ao horário de seu voo.  Muito  obrigado,  professor.  Com a palavra,  a Profa.  Vânia
Bambirra.

A Sra. Vânia Bambirra - Respondendo ao companheiro se os movimentos sociais
previam o golpe, isso não sabemos, e também depende do movimento social. Mas o
fato é que as pessoas fazem o que têm de fazer, independentemente do que esperam
qual será a reação das forças contrárias. Quer dizer,  achar que vem o golpe não
impede a mobilização normal dos movimentos sociais.

A UNE pré-golpe realmente foi um movimento estudantil que não conhecemos mais
no Brasil. O movimento que existia não tem nada a ver com o movimento de hoje,
que  não  é  significativo,  que  não  representa  nada  e  é  uma  lástima.  É  de  fato
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lamentável que seja assim. Hoje no Brasil não existe movimento estudantil, vocês vão
me desculpar. Não tem nada a ver com o que existiu; o que existe é insignificante.
Desculpem-me, mas esta  é a  realidade.  Onde está  o  movimento  estudantil?  Não
existe. O movimento estudantil tinha um lastro tão grande naquele período que ele
reagiu até depois que o golpe estava consumado. Não podemos nos esquecer da
Marcha dos Cem Mil, que foi uma reação ao assassinato do estudante Edson Luiz.
Puseram em movimento mais de 100 mil pessoas naquela grande marcha popular.

Quando os Estados Unidos colocaram porta-aviões no litoral brasileiro, qual era o
objetivo? Ocupar o País, é claro, intervir. Se houvesse alguma reação dos setores
populares,  as  tropas  desembarcariam.  Esse foi  até  o  pretexto  que Jango utilizou
durante muito tempo para explicar porque teve de se mudar - não queria provocar
uma guerra civil. Mas, com a repressão que aconteceu, não sei sei se uma guerra
civil massacraria mais pessoas do que foram massacradas no período pós-golpe.

Alguém perguntou o que queriam os empresários. Estava muito claro o que eles
desejavam. Os empresários queriam um governo em função dos seus interesses.
Como o imperialismo queria um império, eles queriam um governo favorável a seus
interesses. E foi isso que aconteceu. O companheiro citou o livro do Dreifuss, que
realmente é um clássico nesse sentido, porque mostra como o golpe foi preparado.
Eles aprenderam com a lição de 1961 - o golpe ficou nas mãos apenas dos militares.
O levante do Leonel Brizola no Rio Grande do Sul e do Mauro Borges em Goiás,
enfim,  a  ameaça de  levante  fez  com  que  esse  golpe  viesse  abaixo.  Então,  eles
aprenderam  com  a  lição  e  se  prepararam  com  muita  antecedência,  o  governo
americano financiando, dando recursos.

O  núcleo  empresarial  militar  era  chefiado  pelo  Golbery,  coordenando-se  com  o
governo americano e com as multinacionais - o objetivo era prepará-lo muito bem.
Aliás, o golpe até começou antes do que eles queriam, porque ele teve início com o
deslocamento de tropas pelo Mourão Filho, aqui de Minas. Eles queriam fazer uma
coisa muito mais bem planejada, mas, uma vez que ele começou, todos aproveitaram
a maré, e o golpe foi consumado. Isso é algo que eles aprenderam, e o movimento
popular não aprendeu - a lição de 1961, que tinha de estar preparado, etc. Eu me
lembro que perguntamos ao Leonel Brizola o que ele queria com o Grupo dos Onze,
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e ele nos respondeu: organizar o povo. Ele não sabia como fazê-lo e criou o Grupo
dos Onze para isso. Isso é resistir. Mas era nebuloso mesmo para ele o Grupo dos
Onze, que começou no Sul do Brasil. A ideia era subir para o Rio e São Paulo, o que
não chegou a acontecer.

Os grandes empresários vinculados ao capital estrangeiro, às classes dominantes e
dominadas  brasileiras  souberam  explorar  muito  bem  essas  condições;  souberam
avaliar,  desfrutar  e  intervir  num  momento  crucial,  aceitando  todos  os  riscos  que
aquela conjuntura trazia. Muito obrigada.

O presidente - Obrigado, Profa. Vânia Bambirra. Com a palavra, o Prof. Marcelo
Andrade Cattoni de Oliveira, para suas considerações finais.

O Sr. Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira - Serei breve. Faço minhas as palavras
do Prof. Theotônio e da Profa. Vânia. O interessante aqui e que vale a pena entre
tantas questões é que é preciso responsabilizar criminalmente os agentes do Estado
brasileiro pelo que fizeram durante a ditadura miliar. A decisão do Supremo Tribunal
Federal  é  equivocada  do  ponto  de  vista  dos  direitos  humanos  e  da  própria
Constituição. O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em seu art. 8º, diz:
“Anistia  àqueles  que  resistiram  à  ditadura  e  àqueles  que  sofreram  com  atos  de
arbítrio”. Em momento algum a Constituição de 1988 recepciona uma interpretação
completamente  equivocada da lei  da  anistia  no  sentido de  anistiar  torturados,  de
anistiar aqueles que cometeram crime contra a humanidade e graves violações aos
direitos  humanos.  Precisamos superar  essa decisão do Supremo. A própria Corte
Interamericana de Direitos  Humanos,  no caso do Araguaia,  disse  claramente que
essa  interpretação  tradicionalmente  dada  à  lei  da  anistia  obstaculiza  inclusive  a
garantia do direito à memória e à verdade.

Sobre  a  continuidade  da  repressão,  há  uma  outra  dimensão  extremamente
importante que não podemos deixar de considerar, que é a necessidade de reformas
institucionais. Há uma série de reformas institucionais que ainda precisam ser feitas.
Isso envolve o sistema de segurança pública, o sistema penal no sentido mais amplo,
as  polícias,  a  justiça  criminal,  as  formas  de  execução  criminal,  o  sistema
penitenciário.  Enfim, precisamos mexer  em algo que é extremamente complicado,
que é o problema da formação desses agentes. E, mais ainda, há o fato de que as
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estruturas  são  extremamente  autoritárias  e  reproduzem  autoritarismo.  Há  muitos
estudos sobre a necessidade de se repensar a estrutura do sistema de segurança,
inclusive em respeito aos próprios agentes que dela participam. E é claro que, como
servidores públicos, devem ser respeitados.

Em  relação  à  participação  civil  no  golpe  de  grandes  empresários,  de  políticos
ligados  aos  partidos,  seja  PSD,  seja  UDN  sobretudo,  nem  todos  os  membros
participaram do golpe. Cabe lembrar de um texto, que acho clássico, principalmente
em se tratando de Minas Gerais,  de um livro  muito importante  da  Profa.  Heloisa
Starling, que se chama Os senhores das Gerais: os novos inconfidentes e o golpe de
1964. A autora, de maneira primorosa, mostra quais eram os profissionais liberais, os
empresários que se organizavam ligados ao Ipes e ao Ibad, ao grupo do Acaiaca,
aqueles  que  pretendiam  fazer  uma  limpeza,  atingindo  profissionais  liberais,
advogados,  estudantes,  servidores  públicos.  Esse  texto,  publicado  pela  Editora
Vozes, mostra que os empresários em Minas Gerais,  assim como os profissionais
liberais, estavam ligados a esse esquema conspiratório.

Sobre a questão da igreja, como em todas as instituições,  houve as que foram
contra e as que foram a favor.  Houve pessoas que lutaram e resistiram contra a
ditadura e tiveram papel fundamental na resistência de questionamento do regime.
Sobre  o  questão  da  anistia  é  importante  superar  essa  visão  de  que  a  anistia  é
esquecimento. A anistia, na verdade, é rememoração e, sobretudo, reconhecimento
daqueles que resistiram à ditadura, e não um acobertamento daqueles que, em nome
do regime, torturaram, mataram e trucidaram a população.

A respeito do papel dos Estados Unidos, a CIA, secretaria de estado, financiava
inclusive jornais e uma série de organizações e de instituições no Brasil; financiava
inclusive eleições. Houve uma CPI no Congresso Nacional na época para investigar
exatamente aquelas pessoas, os parlamentares que foram financiados pela CIA, por
via  do Ibad,  que não sabiam sequer  que estavam sendo financiados pelo regime
norte-americano. Imaginem agora se empresas brasileiras financiassem eleições nos
Estados Unidos? O que isso representaria? Isso é invasão da soberania do País.
Agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado.

O presidente - Muito obrigado, professor.
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Encerramento
O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 31/3/2014

Presidência dos Deputados Rogério Correia e André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registros de presença - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -
Palavras do Sr. Betinho Duarte - Palavras do Sr. Ênio Seabra - Palavras do Sr. Pedro
Paulo Cava - Palavras do Sr. Antônio Ribeiro Romanelli - Palavras do Frei Osvaldo
Augusto Rezende - Palavras do Sr. Welington Moreira Diniz - Palavras do Sr. Cléber
Consolatrix Maia - Palavras da Sra. Maria Aparecida Rodrigues de Miranda - Palavras
do Sr. Sirlan de Jesus - Palavras do Sr. Vicente Gonçalves - Palavras da Sra. Zélia
Rogedo - Palavras do Sr. Carlos Cateb - Esclarecimentos sobre os debates - Debates
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
André Quintão - Durval Ângelo - Luzia Ferreira - Rogério Correia.

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

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

Ata
-  A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

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

O presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates Resistir
Sempre  -  Ditadura  Nunca  Mais  -  50  Anos  do  Golpe  de  64, decorrente  de
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requerimentos dos deputados André Quintão, Celinho do Sinttrocel, Durval Ângelo,
Paulo Lamac e Rogério Correia.

Composição da Mesa
O presidente - A presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Ênio

Seabra, presidente, em 1964, do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Belo
Horizonte  e  Contagem  -  Sindimet;  Antônio  Ribeiro  Romanelli,  coordenador  da
Comissão da Verdade de Minas Gerais; Betinho Duarte, vice-presidente da entidade
Amigos do Memorial da Anistia  Política do Brasil;  Frei Osvaldo Augusto Rezende,
prior do convento dos frades dominicanos em Belo Horizonte; e Cléber Consolatrix
Maia,  economista  e  ex-vice-presidente  da  União  Brasileira  de  Estudantes
Secundaristas  -  Ubes;  a  Exma.  Sra.  Zélia  Rogedo,  fundadora  e  secretária  do
Movimento Feminino pela Anistia; os Exmos. Srs. Vicente Gonçalves, presidente da
Associação dos Perseguidos Políticos do Brasil; Sirlan de Jesus, compositor e cantor
censurado e perseguido pela ditadura militar; e Pedro Paulo Cava, diretor, ator, autor,
dramaturgo, produtor e professor de teatro; a Exma. Sra. Maria Aparecida Rodrigues
de  Miranda,  geógrafa,  pós-graduada  em  administração  pública,  ex-presidenta  do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí, ex-dirigente das Comunidades Eclesiais
de Base da Igreja Católica e ex-dirigente da Central Única dos Trabalhadores - CUT;
e os  Exmos.  Srs. Carlos  Cateb,  advogado do Sindicato dos Petroleiros  de Minas
Gerais - Sindipetro-MG - entre os anos de 1967 e 1968; e Welington Moreira Diniz,
ex-militante político em escola técnica industrial e ex-integrante da Vanguarda Armada
Revolucionária Palmares - VAR-Palmares.

Registro de Presença
O presidente - Gostaríamos de registrar a presença, em Plenário, dos Exmos. Srs.

José Fernandes Siqueira, anistiado político preso no regime militar de 1966 a 1971,
torturado, cadastrado na Comissão da Anistia  do Ministério da Justiça e líder dos
trabalhadores  da  Usiminas,  no  sindicato  de  Ipatinga,  e  hoje  vice-presidente  da
Associação dos Perseguidos Políticos do Brasil; Luís Mário Giuliani, cidadão preso,
torturado  e  anistiado;  Carlos  Calazans,  ex-presidente  da  Central  Única  dos
Trabalhadores  -  CUT -,  delegado do Ministério  do  Trabalho  e superintendente do
Incra;  e  Pedro  Jorge,  integrante  do  PCdoB,  músico,  compositor  e  poeta,  com
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experiência com adolescentes nas ruas de Belo Horizonte, na vivência familiar, nos
anos 60 e 70.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O  presidente  -  A  presidência  esclarece  aos  expositores  que,  após  as  falas,

abriremos espaço para a apresentação de perguntas aos participantes da Mesa. Há
um formulário para ser utilizado por vocês - o formulário do Participe Agora -, que
poderá  também  ser  acessado  pelo  portal  na  internet.  A  TV  Assembleia  está
transmitindo esta reunião para todo o Estado de Minas Gerais; então, quem estiver
nos  acompanhando  e  quiser  participar,  poderá  acessar  o  portal,  preencher  o
formulário do Participe Agora e enviar perguntas. Vocês receberão um papel  para
formularem perguntas por escrito aos debatedores. Nós vamos insistir para que as
perguntas sejam feitas por escrito, porque, como vimos, são muitos os debatedores e
não teremos condições de abrir  espaço para todos em razão do tempo. Portanto,
quem puder formular a pergunta por escrito, nós a entregaremos aos participantes,
que terão uma segunda oportunidade para responder. Vamos combinar dessa forma
para ganharmos tempo e sermos mais dinâmicos no desenvolvimento dos trabalhos.
Assim, o debate poderá render, em termos de conteúdo, o máximo possível, com a
presença de tantos companheiros e companheiras que engrandeceram a nossa luta
contra o regime militar e que hoje ainda lutam pela democracia, pela igualdade na
nossa sociedade.

Temos muita satisfação e é uma honra receber os componentes desta Mesa. Peço
uma  salva  de  palmas  para  todos  os  componentes  da  Mesa,  pelo  que  eles
significaram e pelo que significam para nós no combate ao regime militar e na luta
pela democracia.

Concederei a palavra aos companheiros por 10 minutos, para que cada um possa
retratar sua experiência. Sabemos que 10 minutos é pouco, porque, afinal de contas,
foi uma vida dedicada a essa questão, mas os 10 minutos serão para apresentarem
uma síntese.

Com a palavra, o Sr. Betinho Duarte para nos explicar a motivação desta Mesa.
Muito obrigado.
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Palavras do Sr. Betinho Duarte
Boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui conosco, o povo de Minas Gerais. Quero

agradecer à Assembleia Legislativa a promoção deste ciclo de debates; ao deputado
Rogério Correia, como representante; e ao deputado Durval Ângelo, que coordenou o
nosso fórum. Aliás, vamos ter atividades até o dia 31 de dezembro. Daqui a pouco a
anistia política completará 35 anos, e nós estaremos aqui novamente. Agradecemos
aos  deputados  Rogério  Correia,  Durval  Ângelo  e  André  Quintão,  que  também
participou; à deputada Luzia Ferreira, enfim, agradecemos a todos os deputados que
estão propiciando esta reunião.

Queria dirigir-me ao povo mineiro, principalmente aos jovens aqui presentes. Talvez
pela primeira vez na vida, vocês ouvirão depoimentos históricos. Esta é uma Mesa
histórica. Acredito que nunca reunimos tantos lutadores, na verdade sobreviventes da
ditadura militar, como aqui hoje. É um privilégio escutá-los. Na verdade, é importante
salientar que temos outras pessoas no Plenário, como o Waldo Silva, a Marília Greco,
a  Bizoca,  o  Bruno,  a  Sandra  Lima,  o  Pe.  Henrique  e  vários  outros.  Falo
categoricamente  que  nós,  não  só  esses  representantes,  derrubamos  a  ditadura
militar.  Antes  de  derrubar,  sobrevivemos.  Na  verdade,  a  política  de  Estado  era
extermínio dos democratas. Não era da esquerda, era de todos aqueles que lutavam
pela  democracia  no  País.  Era  extermínio.  Tanto  é  que  praticamente  todas  as
lideranças de organizações clandestinas foram presas, torturadas, assassinadas e
estão desaparecidas até hoje. E nós sobrevivemos à ditadura militar. Estou falando
em nome do povo brasileiro: nós derrotamos, derrubamos a ditadura militar. E nesta
hora quero lembrar uma figura histórica, que está viva nos nossos corações e nas
nossas  mentes,  para  quem peço uma salva  de palmas:  D.  Helena Greco.  Figura
histórica,  batalhadora,  que está viva  em nossos corações. Na verdade D.  Helena
Greco  é  para  nós  patrimônio  não  só  de  Minas,  do  Brasil,  mas  da  humanidade.
Batalhadora,  lutadora.  Se  estivesse  viva,  ela  estaria  aqui  presente  ao  lado  do
deputado Rogério Correia, e não, eu, ajudando-o.

Hoje são os 50 anos do golpe. A ministra Eleonora chorou aqui, hoje pela manhã,
ao prestar seu depoimento. Temos chorado e temos chorado muito. Já dizia a canção
do Beto Guedes: já choramos muito e vamos continuar chorando por aqueles que
foram assassinados e estão desaparecidos.
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Deputados  Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo,  eu  estava  lá  segunda-feira,  na
audiência  pública  da  Comissão  da  Verdade  do  Rio  de  Janeiro,  a  qual  estava
pautando a Casa da Morte, em Petrópolis. A Inês Etienne, única sobrevivente, essa
guerreira valiosa, graças ao seu depoimento, depois de todo o massacre e de tudo o
que fizeram com ela, identificou os torturadores, deputado Durval Ângelo, a casa de
Petrópolis,  as  formas  de  tortura.  E  eles  provavelmente  serão  punidos,  porque
exigimos justiça.  Tortura é crime de lesa-humanidade inafiançável  e imprescritível.
Inclusive  responsabilizamos  o  Supremo  Tribunal  Federal  porque  anistiou  os
torturadores. Em todos os tratados do mundo inteiro, deputado Durval Ângelo, tortura
não é passível  de anistia,  qualquer  que seja ela.  E  qualquer  tortura do passado,
presente ou futuro é de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Cabe a eles;
então, temos de responsabilizá-los, porque não poderiam ter montado essa farsa. Os
torturadores têm de ser julgados, condenados e ir para a cadeia. E, por ostracismo,
porque sobrevivemos, estamos aqui em pé, de olhos bem abertos e vigilantes, para
que isso nunca mais aconteça. E lá,  deputados Durval  Ângelo e Rogério Correia,
depois do depoimento da Haydée, o Malhães, que é um bandido, um facínora e que
estava na Casa da Morte, pediu para depor reservadamente. Esvaziaram a sala, e ele
chegou mais tarde.

Eu estava ao lado, Rogério Correia, da viúva do Eduardo Leite, o Bacuri, um dos
presos políticos mais torturados durante a ditadura militar. Ele era mineiro de Campo
Belo e foi torturado implacavelmente por mais de cem dias. Durval, quando houve
possibilidade - o Welington pode até contar isso melhor do que eu - de sequestrar
alguém para libertar o Bacuri, assassinaram o Bacuri. Não foi por medo de ele ficar
livre, mas porque já era uma massa, Rogério. E como iam entregar aquilo? Isso seria
uma denúncia ao vivo do que fizeram com ele. Portanto, assassinaram-no.

Rogério,  eu  me  encontrava  ao  lado  da  Denise,  que  estava  chorando,  André
Quintão, ao ver o depoimento da Inês e relembrar que foi presa grávida. Sabe o que o
Bacuri  fez,  Rogério? O Welington sabe disso. Ele ligou para o comandante e lhe
disse: ”Se vocês encostarem na minha companheira, mato você no dia seguinte”.
Sabendo,  ou  seja,  tendo  certeza  disso,  esse  comandante  libertou  a  Denise.  Na
verdade, ela foi torturada. Só não bateram na sua barriga porque estava esperando
uma filha do Bacuri.
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Disse para a Denise, que estava chorando: “Denise, não chore. Sobrevivemos e
derrubamos a ditadura militar. O sangue do Bacuri e daqueles 65 que vemos hoje
está correndo nas nossas veias. O sangue dele é que está nos impregnando e dando
força  para  continuarmos  lutando”.  É  como  se  fosse,  Durval,  uma  transfusão  de
sangue. Por isso continuamos a luta. Não só por eles, mas também porque queremos
um Brasil justo, democrático e pacífico. Conquistaremos isso quer queira ou não o
STF, quer queiram ou não os torturadores, quer queiram ou não os militares, quer
queiram ou não os latifundiários, os banqueiros e os Estados Unidos, que agiram e
atuam aqui diretamente. Conquistaremos uma pátria justa, democrática e pacífica.

Então,  na  hora,  disse  para  a  Denise:  “Olha,  Denise,  quem  está  chegando  aí”.
Durval,  era o facínora e o bandido do Malhães. No seu depoimento na Comissão
Nacional  da  Verdade,  perguntaram-lhe:  “Quantas  pessoas  você assassinou?”.  Ele
respondeu:  “Tantas  quantas  foi  necessário”.  Segundo  ele,  além  de  assassinar  os
nossos  companheiros,  arrancava-lhes  as  arcadas  dentárias  e  os  dedos  para  não
serem identificados, retirava tudo da barriga deles e punha pedra de acordo com o
peso para não boiarem nem tão pouco afundarem e os jogava no rio ou no mar,
Durval. Na hora em que esse Malhães, facínora e bandido, chegou, a imprensa foi em
cima.  Eu bati  uma foto, Durval,  do rosto dele.  Sabe como ele estava? De óculos
escuros, porque não teve coragem de nos encarar. Eles não têm coragem de encarar
a nós, que sobrevivemos, Welington. Ele fingiu que caiu. Alguém lhe disse: “Calma,
doutor!”.  Aí,  trouxeram uma cadeira de rodas.  Na verdade,  ele  chegou de óculos
escuros e na cadeira de rodas. Devia estar na cadeia numa cadeira de rodas.

Estamos aqui hoje em pé, Rogério Correia, lutando - volto a insistir, sofremos e
sofremos muito - e continuaremos lutando em nome dessa geração que está aqui
presente e dos nossos filhos e netos. Rogério Correia, continuaremos, e o Brasil será
um país justo, democrático e pacífico. Muito obrigado. Boa tarde.

O presidente - Muito bem, Betinho. Muito obrigado pelas palavras. Com a palavra, o
companheiro Ênio Seabra.

Palavras do Sr. Ênio Seabra
Meus  companheiros  metalúrgicos,  como  sempre  os  tratei,  meus  companheiros

trabalhadores -  todos aqui  são trabalhadores -,  boa tarde.  Agradeço ao deputado
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Rogério  Correia  ter-nos  participado  e  convidado  para  este  momento.  Os  tempos
passaram, mas não está muito longe para nós que estamos vivos. Para quem viveu,
50 anos não é muito, parece que foi ontem. Nesses 50 anos ocorreram muitas lutas
para chegarmos até aqui.  Meus  companheiros,  começamos a  participar  das lutas
sindicais,  das lutas  dos trabalhadores na década de 1950,  uma época em que a
perseguição existia tanto quanto hoje, mas de maneira diferente, porque eles sabiam
como  começar  e  não  tinham  pressa.  Para  eles,  parece  que  50  anos  foi  ontem
mesmo.  Porém, conseguiram o objetivo  de desarticular  um país  que se  conduzia
politicamente muito bem. Aos poucos, tomavam posição para participar, inclusive, do
governo. Houve muita onda de andar armado, de isso e aquilo, de subversão, mas
não  foi  tanto.  Os  trabalhadores,  em  sua maioria,  estavam  dispostos  a  lutar  para
conquistar seus objetivos. Eles, devagar,  foram tomando campo, destruindo o que
tínhamos conquistado.

A luta  não  começou  na  minha  época.  Cheguei  e  encontrei  muitas  coisas  dos
antepassados que lutaram. A luta dos trabalhadores vem de longe. Peguei o bonde
andando,  em  1956,  e  continuei  aquilo  que  já  achei  para  melhorar.  Participei
ativamente dentro da empresa onde trabalhava e de todo movimento que existia na
Cidade Industrial,  Contagem e Belo Horizonte. Quando se preparavam, com muito
alarde, para a ditadura, diziam que estávamos armados querendo derrubar o País,
querendo comunizá-lo e não sei o que mais, mas nem tanto: estávamos na luta, sim,
para não ficarmos para trás, para termos sempre condições de conquistar a posição
que bem merecem os trabalhadores.

Nos  anos  60,  começou...  Percebíamos,  desde  a  perseguição  do  presidente  da
República, aqueles que não estavam afinados com as políticas externas, as principais
responsáveis por tudo que está acontecendo neste país.

Aqui  havia  brasileiros  que  também  desejavam  que  este  país  fosse  melhor.
Esperavam de nós, trabalhadores, que sempre promovêssemos essa luta para essa
melhoria, tanto é que o prejuízo não foi só para os nossos trabalhadores. O prejuízo
foi  para  a  classe patronal  brasileira  e  para  muitos  políticos.  Naquela  época,  eles
procuraram os melhores para desarticular todos os movimentos: políticos, partidários
e sindicais.
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Quando  o  presidente  Castelo  Branco  tomou  posse,  ele  disse  que  era  uma
imoralidade haver 11 partidos naquela época. É tanto que, quando entraram, criaram
apenas dois partidos, mas, quando saíram, deixaram muito mais partidos. Eles não
educaram o povo para que tivesse sobrevivência própria e continuasse a luta. O que
fizeram foi destituir o trabalhador da luta. Vieram com o fundo de garantia. Tive muita
preocupação com isso, tanto que nunca assinei aquele fundo de garantia. Na época,
não aceitei. Não me vendi ao assinar aquele fundo de garantia, porque o seu maior
mal era a destituição em massa dos trabalhadores, sem prestar a mínima assistência,
como  está  acontecendo  nas  indústrias  em  São  Paulo.  Elas  fazem  o  contrato  já
pensando naquele fundo de garantia,  porque não têm obrigação nenhuma com o
trabalhador.  E  antes  havia  essa  obrigação.  Antes,  quando  uma  firma  fechasse,
qualquer dívida era negociada com os trabalhadores. Hoje, não. Hoje tem o fundo de
garantia. Então, faço um contrato, e eles são pagos e dizem: iremos trabalhar até o
dia tal.  Então, o contrato termina,  dispensam todo mundo e pronto.  É o que está
acontecendo hoje.

Como fui beneficiado pela anistia, voltei a trabalhar um pouco mais tarde na mesma
empresa. Voltei porque tinha estabilidade, não a vendi. Continuei brigando e, com a
anistia, tive a honra de voltar a me reempregar na mesma firma. Entretanto, em 20
anos, vi a diferença. Já não havia aquela amizade interna. Não havia aquela unidade
entre trabalhadores, porque eles procuraram a divergência.

Antigamente eu andava dentro de empresas como a Mannesmann, que já chegou a
ter 10 mil trabalhadores. Como sindicalista, eu tinha liberdade de andar na empresa.
Procurava estar sempre atuando e participava dos movimentos. A qualquer hora da
noite,  entrava  na empresa para  participar  dos  movimentos,  das  exigências  e  dos
pedidos  dos  trabalhadores.  E  assim  fomos  nos  integrando  à  luta  com  muitos
trabalhadores. Naquela época, tínhamos facilidade na luta, porque tínhamos gente
em todas as empresas. Hoje vejo que o sindicato não tem. O sindicato era ligado a
todas  as  empresas,  e  havia  representantes  em  todas  elas.  Hoje  eles  têm  mais
dificuldade, porque a perseguição é muito maior e as condições para que o sindicato
atue são precárias. Aproveitamos isso naquela época.

Em 1964, quando estava na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, tínhamos
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tirado uma pessoa que não estava trabalhando mais para os trabalhadores. Então, a
substituímos, e fiquei dentro do golpe. Eles perseguiram algumas pessoas, mas não
conseguiram perseguir todo mundo, pois tinham de manter uma certa linha e dizer
que os estavam tolerando. Foi o que aconteceu. Continuamos a luta. Um coronel
entrou, pediu-nos apoio e disse-nos que deveríamos apoiá-lo e não sei o que mais.
Conversei com o delegado do Trabalho e disse-lhe: diga ao coronel que não tenho
obrigação nem satisfação nenhuma a dar a ele. Se o senhor quiser, pode mandar a
intervenção imediatamente, pois não vou fornecer nada ao coronel. E dentro de 10
dias, a intervenção aconteceu. Na intervenção, continuamos lutando.

Desde a época do Castelo Branco, abriram espaço, houve eleições, concorremos,
mas não conseguimos entrar porque eles não deixaram. Ganhamos as eleições, mas
não entramos em 1968.  Mais à frente, fizeram a intervenção novamente. Fizeram
intervenção em 1964 e  em  1968,  abriram um  espaço entre  1964 e  1968,  e  nós
aproveitamos esse espaço de 1968, mas não tivemos nenhuma sorte nem direito de
participar.

Mas houve essa luta, uma greve em abril de 1968, quando se fez um movimento na
Cidade Industrial, Belo Horizonte, Contagem, para agir contra o arrocho salarial da
época. Foi uma greve razoavelmente vitoriosa porque conseguimos pelo menos que
eles dessem 10% de aumento salarial, que ficou escrito para todo o Brasil. Tivemos
até uma reunião na Assembleia para acordo final porque eles fecharam o sindicato e
não tínhamos lugar para nos reunir. Quem nos acolheu foi a Assembleia Legislativa,
não sei se ainda tem no histórico. E lá fizemos um acordo para esse aumento que foi
dado pelo conselho de economia da época. Dado é modo de dizer, porque tivemos de
assinar  e  aprovar  -  e  concordamos.  E  fizemos  um  acordo  para  que,  apesar  de
estarmos  desarticulados,  não  houvesse  nenhuma  perseguição  aos  trabalhadores,
que todos fossem reintegrados à empresa sem perseguição, e assim foi.

Já em outubro de 1968, preparamos uma outra greve, mas não fizemos de acordo
com a ditadura. Não tínhamos tempo nem condições de preparar uma greve dentro
da ditadura,  mas fizemos assim mesmo. Não fomos derrotados:  fomos vitoriosos,
porque  enfrentamos.  E  dentro  desse  espaço  conseguimos  pelo  menos  aquele
impacto que eles tiveram dentro das empresas, de mostrar as unhas, da perseguição
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e da deposição de muitos trabalhadores. Foram mandados embora dentro da firma
um grande número de trabalhadores, daqueles que lutaram, daqueles que estavam
mais à frente. E o engraçado é que na greve aparece muita gente que nem estava
designado  para  nada,  mas  se  ofereciam,  participavam.  Isso  foi  muito  importante.
Então, víamos que o trabalhador tinha uma certa unidade, apesar de tudo, de toda a
perseguição. E com isso foram eliminando a maioria, conseguiram.

Houve  mais  intervenção  depois,  outras  diretorias  entraram  que  não  estavam
afinadas  com os trabalhadores,  mas conseguiram ir  rompendo.  Até  que em 1971
apareceu nova diretoria mais ligada aos trabalhadores, que foram dando outro alento.
Mas até hoje, companheiros, a ditadura fez um estrago que convém analisar. E eu
agradeço  àqueles  trabalhadores  que  não  estão  aqui.  Falo  sempre  que  tudo  que
aconteceu  foi  graças  a  eles,  graças  à  unidade  deles,  porque  sem  eles  não
conseguiríamos  nada.  Eles  tinham  certa  vocação  para  a  luta  na  época.  Eu  já
acompanhei as lutas de muitos companheiros. Fiz um histórico singelo, mas estou à
disposição de quem desejar fazer alguma pergunta depois. Mesmo fora daqui, se me
convidarem, estarei  disposto.  Agradeço este momento,  e que possamos levar  um
pouco daqui aos novos trabalhadores que estão esperando, para que eles também
consigam  alguma  coisa  que  não  está  muito  fácil,  mas  não  é  impossível.
Companheiros,  deputados,  autoridades,  muito  obrigado.  Estou  à  disposição  dos
senhores.

O presidente -  Muito  obrigado,  Ênio,  que fez aqui  o  relato  da  participação dos
trabalhadores  do  sindicato  em  1964  e  também  da  greve  em  Contagem,  na
Mannesmann, em 1968. Participou daquela greve o falecido Sr. Joaquim, que veio a
ser o primeiro candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, em 1982. Ele fez
parte da greve de 1968, sob a direção do Ênio.

Com a palavra, o Sr. Pedro Paulo Cava.
Palavras do Sr. Pedro Paulo Cava

Boa  tarde  a  todos,  boa  tarde,  deputado  Rogério  Correia,  em  cuja  pessoa
cumprimento os demais presentes, os outros deputados, os companheiros e amigos,
gente que há muito tempo eu não via, gente que estou revendo.

Cheguei ao teatro exatamente em 1964, quando eu tinha 14 anos. Cheguei pelas
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mãos da esquerda católica, dos movimentos eclesiais de base, nas reuniões da JEC,
JOC e JUC. Criamos um grupo de teatro. Isso foi provavelmente um mês e meio
antes do golpe. Como o golpe está completando 50 anos, eu também farei 50 anos
de carreira artística, não só de teatro, mas também de lutas e resistências em várias
atividades  paralelas  ou  que  fazem  interface  com  o  teatro,  como  música,  dança,
literatura, enfim, várias atividades.

Fui o primeiro presidente do sindicato dos artistas de Minas, em 1975. Eu tinha 25
anos.  Havia  só dois  no Brasil.  O terceiro  foi  este fundado por  nós,  do qual  fui  o
primeiro presidente. Travamos uma batalha no Congresso Nacional intensa, naquela
época difícil, para derrubar o projeto de regulamentação da profissão do artista. Fazer
arte no Brasil,  com ou sem ditadura,  é muito difícil.  Com ditadura,  foi  muito mais
difícil,  porque a ditadura percebeu que poderia liquidar com os partidos políticos e
com  a  luta  armada,  mas  não  conseguiria  jamais  liquidar  com  a  liberdade  de
expressão, com o uso da palavra, com a força que a palavra tem e sempre teve. A
ditadura foi  muito esperta  e hábil  em criar  um serviço profissional  de censura de
diversões públicas na Polícia Federal. Isso se deu a partir de 1968.

Esse serviço foi  criado da seguinte  maneira:  fizeram um concurso  público  para
quem  queria  ser  censor.  O  que  ocorria  antes  de  ser  censor  da  Polícia  Federal?
Contarei esse caso, que é muito engraçado. Os artistas eram registrados em suas
cidades, nas delegacias de jogos e diversões, na delegacia de polícia.

Para que você trabalhasse como artista, em qualquer arte que fosse, você tinha de
ir  à  delegacia  de  polícia  e  se  registrar,  porque  nenhuma  profissão  artística  era
regulamentada. Você deveria se registrar na delegacia de polícia. Passada essa fase,
quando veio em 1968 o golpe dentro do golpe, o AI-5, e a ditadura resolveu criar um
serviço centralizado de censura de diversões públicas, em Brasília, a ditadura fez um
concurso público para advogados que quisessem ser censores e levou para Brasília
professores de várias universidades do Brasil, de todas as áreas do pensamento e
das artes, para que eles pudessem dar um curso,  de quase um ano,  para esses
censores.  Assim,  eles  poderiam  entender  a  forma  como  pensávamos,  como
falávamos, como escrevíamos, a forma como o teatro e a música se apresentavam.

A ditadura foi muito esperta e criou um serviço, em Brasília, que não tinha cara.
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Tudo ia para Brasília. Você sabe que o acesso lá, dentro da política federal, é muito
difícil.  Esse  foi  um  período negro,  porque,  a  partir  daí,  muitos  professores  foram
obrigados a dar esse curso. Alguns o faziam por vontade própria. Pelo menos uns
quatro  professores,  daqui  de  Belo  Horizonte,  foram  obrigados  a  isso  pela
universidade. Eles abasteceram esses censores, de nível superior,  de informações
importantes: como os artistas trabalhavam e a forma como eles se apresentavam, se
expressavam. Isso é para vocês terem noção do terror que tinham os militares, mas
principalmente os civis que apoiavam a ditadura. Sempre disse que meu medo não
era do general que estava no poder. Eu tinha muito mais medo do guarda da esquina
do que do general; ou mais medo do militar que não marchava, aquele civil que servia
à ditadura, do que do próprio militar. Sempre falei isso, e isso se justificou ao longo do
tempo, como se justifica até hoje.

A ditadura  conseguiu jogar  na  gaveta do  esquecimento  mais  de 500 peças,  no
período que vai de 1968 até 1983, 1984. Foram 500 peças de teatro, milhares de
músicas - não sei o número certo -,  milhares de filmes, de livros, de discos e de
revistas. Todo o pensamento de uma geração de quase 20 anos foi jogado na lata de
lixo pela ditadura. Ele foi simplesmente proibido.

Como é que funcionava a censura? Era muito interessante. Para o teatro, você
tinha um texto e você queria montá-lo. Você pegava a cópia daquele texto e mandava
para Brasília. Lá, havia uma equipe de censores que o lia e o mandava de volta, com
cortes, sem cortes, ou não o mandava. Era totalmente vetado. Muito bem. Depois que
o texto  chegava com cortes  para  você,  você já  estava ensaiando.  Você já  havia
despendido energia, dinheiro, etc., e ficava esperando aquilo ali chegar, por 10, 13
meses. Aí, havia aquela coisa terrível que a ditadura sabia fazer, que era o chamado
ensaio geral para a censura. Colocavam-se na plateia três censores num dia em que
não havia ninguém, antes da estreia, para liberar o espetáculo. Escutei isso de um
coronel, quando fomos tentar liberar o espetáculo Oh! oh! oh! Minas Gerais, proibido
pelo AI-5 em Brasília.

Havia um poema da Cecília Meireles - "Toda vez que o justo grita, / o carrasco vem
calar. / Quem não presta fica vivo, / quem é bom manda matar" -, mas o coronel havia
cortado isso. Fomos recorrer, e ele nos disse: "Uma coisa é isso no livro, outra coisa é



737
____________________________________________________________________________

isso na boca dos atores. Não sei como eles irão falar sobre isso. Não vai passar". Ele
tinha absoluta razão, porque ele já havia aprendido a manha que os atores usavam.

Essa é uma fase terrível para a cultura brasileira. Por quê? Porque era mais fácil
passar peças com palavrões, filmes pornográficos, qualquer coisa sobre sexo. Tudo
isso passava fácil pela censura, desde que você não usasse a palavra para insinuar
ou falar qualquer coisa a respeito do estado de coisas que o Brasil vivia.

Esse  período  foi  a  morte  para  muita  gente.  Muitos  artistas  morreram em  vida,
simplesmente porque pararam de fazer teatro e música, de escrever, de compor, de
pintar,  pararam com tudo.  Chegou-se  a  um momento  em que nada feito  por  um
determinado artista ou grupo passava na censura. Há um exemplo claro aqui, cujo
depoimento  será  dado,  o  do  Sirlan.  Ele  é  um  dos  exemplos  mais  claros  da
perseguição da ditadura a um artista neste país. Ele ganhou o festival, em 1972, com
Viva Zapátria, uma música maravilhosa, mas teve sua carreira interrompida a partir
daí.

São  situações  de  um  tempo  muito  esquisito,  muito  diferente.  Acho  que  quase
ninguém teve acesso a esses dados, quase ninguém tem acesso ao que realmente
foi mutilado por essa ditadura. O que aconteceu com a dramaturgia brasileira? O que
aconteceu  com  o  cinema  brasileiro,  que  produziu  tanta  porcaria  por  não  poder
produzir coisa boa, pois implicava conteúdo? O que aconteceu com os livros e livros
que foram retirados das livrarias, das prateleiras e estantes?

Vim falar sobre isso, mas vim falar também sobre a regulamentação da profissão do
artista. Será só mais 1 minuto, prometo. Na época, o presidente era o Geisel. Ele
mandou ao Congresso um projeto de lei  para regulamentar a profissão do artista,
para tirá-lo de dentro da delegacia de polícia. Brincávamos que todos nós éramos
registrados também com as prostitutas nas delegacias de polícia, portanto, tínhamos
a nossa carteirinha de prostituta. Isso porque éramos registrados ali, e, não que fosse
demérito,  mas  era  engraçado  um  artista  ser  registrado  no  meio  de  pessoas  que
mexiam com jogo do bicho,  enfim,  era  tudo uma dança só.  Então,  esse governo
mandou  ao  Congresso  Nacional  um  projeto  de  lei  que  criava,  além  da
regulamentação  da  profissão  do  artista  cênico,  um  conselho  superior  de  artistas
cênicos, cuja função era exercer a censura sobre os outros artistas cênicos. Quer
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dizer, a ditadura queria atribuir naquele momento a nós, artistas, o papel de censores.
Éramos  três  presidentes  de  sindicatos:  Juca  de  Oliveira,  em  São  Paulo;  Otávio
Augusto, no Rio de Janeiro, e eu, em Belo Horizonte. Rodamos todo o Brasil, fomos
ao Congresso e não deixamos passar  esse projeto.  Finalmente,  fizemos a Lei  nº
6.533, que foi aprovada em 13/5/1978, regulamentando a profissão do artista cênico.
Artista cênico é o profissional de teatro, ópera, dança, circo e outras categorias.

Com essa luta dos sindicatos, a partir daí se formaram sindicatos e associações
para lutar contra essa censura, essa ditadura. Utilizávamos meios como a metáfora,
que sempre foi muito útil aos artistas. Chico Buarque, para passar uma música pela
censura,  mandava  com  o  codinome  Julinho  da  Adelaide.  E  assim  tantos  outros
fizeram com a questão da cultura neste país.

Foi  um período muito  difícil.  Muita gente  sumiu,  muita gente  com muito  talento
desistiu.  Carreiras  foram abortadas,  porque as pessoas tinham medo -  medo das
invasões dos teatros, medo das ameaças e medo do que chamo de “metacensura”,
que, além da censura oficial,  era a instalada nas escolas, nas universidades, nas
empresas e nos sindicatos. Em vários outros lugares havia uma censura. Na verdade,
parece que o brasileiro tem uma ligação inesquecível com a censura. Às vezes, ligam
no Teatro da Cidade perguntando qual é a censura de determinada peça. Respondo
que a censura acabou em 1988,  com a Constituição,  e que a pessoa deve estar
perguntando a classificação etária. Nós, os artistas, somos quem classifica as peças
por faixa etária. Temos a cabeça no lugar, não colocamos uma peça de sexo explícito
com censura livre. Isso não é possível.

A censura  fez  um  estrago,  a  ditadura  fez  esse  estrago,  os  militares  que  não
marcham  fizeram esse estrago.  Mesmo assim,  o  teatro  sobreviveu  nas  mãos  de
muitos,  assim  como a  música,  especialmente  a  MPB.  Hoje  talvez vivamos  numa
ditadura  muito  pior,  pois  é  a  mídia  que  acaba com  a  MPB de  maneira  violenta.
Lembro-me claramente da peça Liberdade, liberdade, escrita por Millôr Fernandes e
Ferreira Gullar e interpretada por Paulo Autran, através da qual aprendi o ofício do
artista em cena. Termino com uma fala que escutei do Paulo Autran em 1966, no
Teatro  Marília,  quando  ele  se  apresentou  com  essa  peça  em  Belo  Horizonte:
“Operário do canto, me apresento sem marca ou cicatriz, limpas as mãos, minha alma
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limpa, a face descoberta, aberto o peito e - expresso documento - a palavra conforme
o pensamento. Fui chamado a cantar e para tanto há um mar de som no búzio de
meu  canto.  Trabalho  à  noite  e  sem  revezamentos.  Se  há  mais  quem  cante,
cantaremos juntos. Sem se tornar com isso menos pura, a voz sobe uma oitava na
mistura. Não canto onde não seja a boca livre, onde não haja ouvidos limpos e almas
afeitas a escutar sem preconceito. Para enganar o tempo ou distrair criaturas já de si
tão mal-atentas,  não canto.  Canto  apenas  quando dança,  nos olhos dos  que me
ouvem, a esperança”.

Hoje  à  noite,  às  20  horas,  no  Memorial  da  Anistia,  apresentaremos  a  leitura
dramática da peça  Only you,  de Consuelo de Castro, uma das grandes escritoras
deste país, supercensurada e resistente. Amanhã a peça estará no Teatro da Cidade,
às 20 horas. Todos estão convidados, a entrada é franca. A peça trata de uma história
de amor e guerra, visita os anos de chumbo na pessoa de uma garota de vinte e
poucos anos que se interessa por aquele tempo. É isso o que intriga muito, ou seja,
por que uma garota tão jovem se interessa por uma história tão antiga? Os jovens
também se interessam por esse período da história recente deste país, que não é
contada em nenhum banco de escola.

Peço  licença  para  sair,  porque  preciso  montar  e  acabar  de  ensaiar  a  peça.
Agradeço  ao  deputado  Rogério  a  oportunidade  de  estar  aqui.  Se  alguém  tiver
perguntas, pode enviá-las ao endereço @teatrodacidade.com.br,  que terei o maior
prazer em respondê-las. Um grande abraço. Obrigado.

O presidente -  Nós é que agradecemos a sua contribuição, Pedro Paulo. A sua
ausência  está  mais  que  justificada pela  peça  de  hoje  e  amanhã  à  noite.  Com a
palavra, o Sr. Antônio Ribeiro Romanelli.

Palavras do Sr. Antônio Ribeiro Romanelli
Boa tarde. Já estivemos juntos pela manhã com muitos dos senhores aqui. Sendo

assim, provavelmente não ocuparei os 10 minutos, porque não quero privá-los dos
depoimentos importantes que se seguirão ao meu. Vou me restringir a contar alguns
episódios pequenos desta história que ficou marcada em Minas Gerais como sendo a
das vilas camponesas de Minas Gerais.

Eu era um advogado formado em 1953 e, oito anos depois, já militando, tinha um
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escritório no Ed. Acaiaca. Interessante referir-me daqui à turma do Acaiaca. A minha
sala era contígua àquela onde eles se reuniam. Uma vez encontrei meu escritório
todo revirado porque havia uma porta trancada dos dois lados que faziam vizinhança
com essa outra sala. Fui à polícia -  ingenuidade minha -,  e  é claro que ninguém
soube me explicar. Disseram que talvez alguém até mesmo do meu escritório tivesse
mexido nas coisas. Ficou por isso mesmo.

Mas, um dia, nesse escritório, entram dois camponeses. Depois fiquei sabendo que
eram o Rodolfo e o Raimundo. Eles estavam em Três Marias e haviam liderado a
ocupação de um pequeno trecho às margens do Rio São Francisco, um pouco a
jusante  da  Represa  de  Três  Marias,  depois  da  ponte  da  estrada  que  liga  Belo
Horizonte a Brasília. Eles falaram que haviam tido notícia de que eu poderia ajudá-
los, porque eram 14 famílias que estavam ali, que já tinham plantado e que já estava
na hora de colher. Havia um indivíduo que se chamava Antônio Olímpio, conhecido lá
como o Neném da Peleca, que dizia que o terreno era dele e conseguiu do juiz de
Abaeté uma ordem de expulsão das 14 famílias. Fiquei sensibilizado com a história e
resolvi estudar a questão. Resumindo, depois de tudo o que fiz, verifiquei que na Lei
das Águas, naquela época, havia um dispositivo que dizia o seguinte: 33m em linha
horizontal, a partir do ponto da maior enchente do rio navegável - e o São Francisco
era -, era terreno de marinha, e ninguém poderia se apossar, a não ser por enfiteuse,
com a licença da Marinha.

Verifiquei  que o  que o  Neném da  Peleca reivindicava  era  terra  pública,  era  da
Marinha.  Entrei  com essa tese na Justiça, e o Tribunal  de Justiça daquela época
acolheu  meus  argumentos  e  ordenou  que  aquelas  14  famílias  voltassem  para  o
terreno. Nessa época eles estavam a 5km ou 6km, em cabanas feitas ali às pressas.
Recebi a notícia de que haveria resistência, que o Neném da Peleca estava armando
uma turma de jagunços até os dentes para impedir que entrássemos.

Fui ao secretário de segurança da época, Ribeiro Pena, expus a situação e mostrei
o acórdão do tribunal. Ele, como advogado, resolveu me dar cobertura, designando
um  delegado de polícia,  Diocélio  Cabral,  para  me proteger,  para fazer  o  pessoal
entrar lá. E fomos para lá. Nessa época, o meu saudoso e pranteado colega Antônio
de Oliveira Lins, o Cássio Gonçalves... Naquela época, surpreendentemente o Sacha
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Calmon Coêlho estava conosco. Hoje, suas posições mostram que não estaria mais
nessa coisa... O Beto, Carlos Alberto Soares, o Guido Rocha, o Chaim Samuel Katz e
a Vânia Bambirra - que esteve aqui pela manhã - fomos para lá dar cobertura. O
Diocélio Cabral se apresentou com seis membros da Polícia Civil,  armados até os
dentes, com metralhadoras, com mochilas recheadas. Perguntei o que seria aquilo.
Eles disseram que eram granadas. Imaginem os senhores.

Então, cheguei lá bem tarde. Os camponeses me levaram para um lugar provisório
onde estavam, porque havia sido combinado que na manhã seguinte entraríamos no
local.  Fui  descansar,  dormir.  De  noite,  fui  acordado  porque  descobri  que  os
camponeses tinham feito uma espécie de guarda, para me dar proteção, armados
com carabinas de matar passarinho, feitas de cano de guarda-chuva, e coisas assim.
Senti que eles queriam me preservar.

Um deles trouxe-me um recado: eles queriam saber se eu receberia o delegado
Diocélio Cabral, que queria conversar comigo. Disse que sim. O que poderia fazer?
Aí, veio o Diocélio tremendo feito vara verde e dizendo: “Doutor, pelo amor de Deus,
esquece isso, volta para sua casa. Não tenho condições de dar total cobertura ao
senhor.  Eles  estão  armados.  Em  cada  árvore  há  um,  armado.  Eu  não  tenho
condições”.  Disse a ele:  “Sr.  Diocélio,  eu estou aqui  para cumprir  uma ordem do
Tribunal de Justiça. O senhor veio por ordem do secretário de segurança para dar
cobertura ao cumprimento da ordem judicial. Eu vou cumprir a minha missão. Se o
senhor quiser cumprir, tudo bem”. E foi embora o Diocélio Cabral.

No outro dia, às 6h30min, partimos pela estrada. Estávamos a uns três ou quatro
quilômetros da ponte, acompanhados por famílias, inclusive meninos. E o Diocélio
dizia: “Doutor, pelo amor de Deus, esta é a última coisa que lhe peço: não entra aí,
não,  eles vão matar o senhor”.  E entramos. Assim  que entramos, vimos que não
havia nada, absolutamente nada. Era tudo fantasia do Diocélio. A única coisa que
encontramos lá dentro foi um pobre de um camponês que, por ordem do Neném da
Peleca, estava plantando milho. Disse a ele que teria de sair, porque, agora, eram os
camponeses que entrariam. Foi então que começou a União dos Camponeses, com
as 14 famílias, o início das ligas camponesas de Minas.

Depois, fiz uma reunião com aqueles companheiros, o Antônio Lins, o Cássio, o
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Beto,  o  Guido Rocha,  o  Sacha Calmon e  o Chaim. Disse-lhes  que,  se fôssemos
embora e deixássemos o pessoal lá, dali a pouco eles viriam com um juiz e iriam
expulsá-los de novo. Disse-lhes que a única solução que tínhamos era organizá-los,
porque eles teriam alguma coisa com que se defender. O pessoal concordou. Mas
como organizá-los? Naquela época, a legislação permitia  sindicatos urbanos,  mas
proibia, terminantemente, a organização de sindicatos rurais, cuja existência só viria a
se concretizar no governo João Goulart, que fez a legislação.

Bom, teria ainda muitas coisas a dizer. Ocupei, afinal, os 10 minutos, mas vocês
vão ter muito mais coisas importantes da história dessa época para ouvir. Obrigado.

O presidente  -  Romanelli,  obrigado por  seu  depoimento.  Com a palavra,  o  frei
Osvaldo Augusto Rezende.

Palavras do Frei Osvaldo Augusto Rezende
Boa tarde. Antes de mais nada, agradeço, na pessoa do deputado Rogério Correia,

a  toda  a  Assembleia  Legislativa,  em  particular  aos  deputados  que  tomaram  a
iniciativa deste ciclo de debates. Agradeço a oportunidade que estão nos dando de
falar aqui e, sobretudo, de deixar registrado nas crônicas que, na Casa do povo, aqui,
neste  dia  de  31  de março,  na  triste  lembrança do golpe  de  Estado,  houve  esta
reunião e se registrou aqui, solenemente, o protesto do povo de Minas.

Estava escrito no papel que eu iria falar sobre a Igreja e, evidentemente, sobre a
minha experiência.  Mas há uma coisa que me incomodou e tem me incomodado
muito, estes dias. Estes jornalistas, muitas vezes, são jovens, nem tinham nascido no
época do golpe militar. Então, às vezes, há imprecisões, como li hoje, num grande
cotidiano da manhã, que o Gen. Mourão saiu com suas tropas e, imediatamente, o
Gen. Kruel deu o seu apoio. Não foi verdade, não houve isso. Se fosse assim, à noite
a ditadura já estaria instalada. Não. Ela foi instalada por força de outras coisas.

Há a ideia também, que se lê na imprensa, de que havia dois campos: a preparação
do golpe dos militares contra o Jango e a de um outro golpe, que seria o golpe do
presidente João Goulart.

O golpe do presidente João Goulart não existiu.  Isso foi uma mentira. Sou uma
pessoa educada, por isso falo “falta de verdade”, mas aqui digo “mentira”, porque
quem afirma isso  são homens que sabem muito bem por  que houve o golpe  de
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Estado e, melhor ainda, por que houve o Ato Institucional nº 5. O ato não foi para
combater guerrilha, pois não havia guerrilha instalada no Brasil, mas para combater,
sobretudo,  a  sociedade  civil  que  estava  se  reunindo  e  manifestando  sua  revolta
contra o regime militar. Manifestavam na rua, manifestavam no parlamento - muito
concretamente  recusando  a  cassação  do  deputado  Márcio  Moreira  Alves  -  e
manifestavam  no  Supremo  Tribunal  Federal,  concedendo  habeas  corpus aos
estudantes presos no congresso de Ibiúna. Uma ditadura encurralada editou o Ato
Institucional nº 5. Creio que teremos oportunidade, dentro de quatro anos, de nos
lembrar  detalhadamente,  aqui  mesmo  nesta  Casa,  desse  crime  contra  a  nação
brasileira.

Eu tinha de 15 a 16 anos quando comecei a militar. Lembro-me de uma frase de
Fernando Sabino: “Somos uma geração temporã, amadurecida cedo demais para a
vida”. Naquela época, éramos colegiais, mas já nos organizávamos. Eu participava da
Juventude  Estudantil  Católica.  A  Igreja  nunca  foi  um  bloco  totalmente  unido,
sobretudo nessas questões.  Nunca. A começar dos apóstolos de Jesus Cristo até
hoje,  mas  naquele  tempo,  menos  ainda.  Sobretudo  na  base,  havia  padres  e  o
movimento da Ação Católica, que na época se chamava progressista. O que eles
queriam? Reformas de base: reforma agrária, política e educacional. Meus amigos,
todas estas coisas pelas quais até hoje, parece-me, continuamos lutando.

Por  outro  lado,  havia  aqueles  que  se  opunham.  O Brasil  era  bem diferente.  O
Congresso Nacional,  em sua maioria,  compunha-se de representantes  de  regiões
rurais. Hoje isso é bem diferente. Havia o problema da governabilidade. O presidente
João Goulart assumiu o poder em condições terríveis. Esse golpe de Estado, que
hoje estamos lembrando, foi preparado de longa data. Em 1954, tentaram derrubar o
presidente  Getúlio,  que  respondeu  a  isso  com  uma  bala  no  coração.  Em  1955,
tentaram  impedir  que  o  presidente  Juscelino  Kubitschek,  que  dá  nome  a  este
Plenário, tomasse posse. Em 1961, quando o presidente Jânio Quadros renunciou,
tentaram impedir a posse do presidente João Goulart. E houve a tentativa de golpe
em  1964  -  e  aí  foi  a  boa.  Chegaram  ao  poder  e  deixaram  claro:  “Nós  não  o
largaremos”.

Como a Igreja funcionou nesses termos? Eu pertencia à Ordem dos Dominicanos,
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que  sempre  teve  posições  muito  firmes  no  que  diz  respeito  à  justiça  social,  à
liberdade,  aos  valores  da  nossa  civilização:  liberdade,  igualdade  e  fraternidade.
Tínhamos criado o Brasil, Urgente, único jornal independente do Brasil.

Estávamos colaborando na organização da Universidade de Brasília. Enfim, uma
série de iniciativas estavam sendo tomadas. No meio desse entusiasmo - vocês não
podem  imaginar  como era  entusiasmante  aquele  tempo,  quando  se  lutava  pelas
reformas de base no País  -,  a  nossa esperança,  toda a nossa luta  de  jovens  foi
frustrada por  esse golpe  militar.  Foi  duro  para  aquela geração,  para aqueles  que
tinham entre 17  e 20 anos ver  o seu futuro talhar  por causa de um punhado de
generais  à  beira  da  aposentadoria.  Eram  generais  à  beira  da  aposentadoria
comprometendo seriamente a vida  daqueles  que começavam a sua existência na
sociedade civil.

É triste dizer, mas naquele momento a Igreja - da qual sou membro, como dá para
ver - estava, na sua maioria, perplexa. Refiro-me aqui ao nosso episcopado, com as
reformas que vinham com o Concílio Vaticano II. A maioria dos nossos bispos ainda
não tinha muita clarividência sobre o que estava se passando,  mas a direção da
Conferência  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil,  sim:  o  presidente  D.  Carlos  Carmelo
Motta, grande mineiro que foi contra o golpe de Estado e de quem nunca podemos
nos esquecer, e D. Hélder Câmara. Vou terminar, mas não sem lembrar de algo que o
presidente João Goulart me disse em Paris, em uma tarde em que eu, Glauber Rocha
e ele comemorávamos uma vitória nas eleições de 1974, quando o PMDB foi muito
votado.  Disse-me ele  que,  se tivesse ouvido  o  cardeal  Motta  e D.  Hélder,  talvez
tivéssemos tido outra saída, porque, em 25 de março, os dois conversaram com ele,
no Palácio das Laranjeiras, e fizeram-lhe o apelo de tentar o diálogo, porque “eles
vêm aí e os americanos estão prontos para intervir”.

Acabou meu tempo, como naquela época acabava o tempo do presidente João
Goulart e da democracia no Brasil. Muito obrigado.

O  presidente  -  Agradecemos  ao  frei  Osvaldo  o  depoimento.  Hoje  pela  manhã,
comentei que fizeram recentemente uma marcha pela volta do regime militar, o que
muitos consideraram como um procedimento democrático, entendendo que foi uma
mera marchazinha pedindo o regime militar de volta, como se isso fizesse parte do
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conteúdo da luta democrática. Não é. Não podemos considerar isso como parte do
processo democrático. Os que reivindicam uma intervenção militar reivindicam que se
coloque fim ao regime democrático, à liberdade de um país e à liberdade individual.
Portanto, como o Betinho me soprou, é crime. É crime fazer manifestações pela volta
de um período de corte da liberdade das pessoas. Na Europa isso é proibido. Na
França, como diz o frei Osvaldo, estariam presos. Aliás, também é proibido que os
neofascistas e neonazistas façam - como tentam fazer na Europa - manifestações
pela  volta daquela coisa  horrorosa que chegou a assumir  o poder  na  Itália  e  na
Alemanha.  O  regime  militar  agiu  da  mesma  forma.  Então,  não  podemos  nos
conformar com esse tipo de manifestação, como se fosse um espaço democrático. E
muito menos que parte da mídia brasileira dê tanta atenção e até ajude a convocar
atos desse tipo. Isso, sim, é um crime que continua sendo cometido em nosso país.

O próximo orador inscrito, para falar de uma experiência muito importante, é o Sr.
Welington  Moreira  Diniz,  ex-militante  político  em  escola  técnica  industrial  e  ex-
integrante da VAR- Palmares.

Palavras do Sr. Welington Moreira Diniz
Boa tarde. É com o coração cheio de orgulho que hoje ocupo este espaço como um

dos sobreviventes da luta armada neste país. Eu poderia usar estes 10 minutos para
discorrer sobre as atrocidades de que tantos companheiros foram vítimas nos porões
da ditadura aqui, em Belo Horizonte, no 12º RI, na 4ª Cia. de Comunicações, nas
salas de interrogatório da Polícia Federal, no subsolo do Ed. JK, no Deoesp, o antigo
Dops, no DOI-CODI, na PE da Vila Militar e na Operação Bandeirante. Esses foram
centros  de  torturas  pelos  quais  passei.  Eu  poderia  ocupar  o  tempo descrevendo
essas atrocidades. Mas, pelo contrário, hoje me sinto orgulhoso, sinto-me brasileiro,
pois entreguei meu corpo, minha alma e meu espírito na luta pela nossa liberdade.

Creio que estamos passando por um momento muito especial, porque a alavanca
que me moveu para ingressar na luta armada é a mesma que me move hoje: a fé, o
acreditar. Acredito no meu coração, acredito no meu sentimento. Para mim, 31 de
março é o dia que eu relembro como o mais tenebroso que este país já viveu, mas
essa data me traz à lembrança também a força e o poder do amor que ainda está no
coração de muitos brasileiros.  Grande parte deles está aqui:  meus companheiros,
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alguns  conhecidos,  como  o  Romanelli,  meu  mestre,  e  tantos  outros.  São
companheiros que viveram transições, como bem disse o frei em uma casa na qual
me abrigou e me escondeu, o convento da Serra, o convento dos dominicanos. Há
pouco, na mesa, eu falava que a rebeldia era tão grande que até o vinho dos padres
nós roubávamos - vinho gostoso!

Em 1968, fui preso pela primeira vez pelo Exército, e no momento existiam quatro
presos políticos: três padres franceses e eu. Foi quando caiu o congresso de Ibiúna.
Foram trazidos outros presos, do congresso estudantil de Ibiúna. Para nós quatro foi
muito bom, porque paramos de apanhar vários dias. Havia muita gente para apanhar.
Para nós foi uma alegria. Mas, nesse momento, apanhávamos ainda de cassetete de
borracha, pedaços de caibro, com saquinhos de areia para não deixar marca. Nesse
tempo era pancadaria. Depois fui preso no tiroteio do Largo do Machado, já militante
da Vanguarda Popular Revolucionária, e, depois da VPR, como comandante de uma
unidade de combate em que desenvolvemos várias operações militares, entre elas
várias  operações  em  quartéis  e  bancos,  que  eram  estratégicas  para  o
desenvolvimento da luta armada.

Ao revivenciar  todo esse período,  notamos uma diferença muito grande entre a
tortura aplicada em 1968 e a tortura em 1970, quando já existiam os especialistas
americanos que vieram do Vietnã para dar curso de tortura. Em Juiz de Fora, foi dado
um curso de tortura. Há gente assentada ali, a Imaculada, há outros companheiros, a
Carmela Pezzuti, o Nilo Sérgio e vários outros companheiros que foram torturados
num plenário de oficiais, que vomitaram e não conseguiram chegar até o final, apenas
com a apresentação da tortura.

Não falarei disso,  mas da minha fé. Quero falar  da minha alegria de ter  podido
participar daquele momento em que as nossas mãos, as nossas mentes, os nossos
corpos foram utilizados para destruir a ditadura. Quero falar da minha alegria de hoje
podermos  estar  assentados  aqui,  companheiros  sindicalistas,  religiosos  e
companheiros da luta armada. Até na própria esquerda existia uma grande divisão.
Perdemos muitos processos políticos, da mesma forma como perdemos os nossos
valores morais. No meu tempo, um desembargador e um juiz eram pessoas ilibadas,
exemplos em que os nossos pais nos diziam para nos mirarmos; hoje vemos muitas
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excelências que viraram verdadeiras excrescências. Hoje, até mesmo esta Casa, que
é a Casa do povo, é sustentada por brava luta de uma parte de cidadãos brasileiros e
“excrementada” pela participação de outros cidadãos.

Creio nesta juventude que vejo aqui. Creio em vocês que hoje estão aqui e têm
amor no seu coração, para que possamos dialogar, em vez de determinar regras para
os cidadãos cumprirem.

A nossa independência foi feita por Sua Majestade, e até hoje continuamos colônia.
As  capitanias  hereditárias  de  Sarney,  do  Toninho  Malvadeza,  Antônio  Carlos
Magalhães, e por aí ainda continuam existindo. Tenho fé na liberdade, na vida e na
capacidade do povo brasileiro de voltar a pegar as armas contra qualquer ditadura.
Eu voltaria,  somente  com mais  experiência,  mais  inteligência,  mais  capacidade e
mais orgulho de ser um cidadão brasileiro. Muito obrigado.

O presidente - Muito obrigado, Welington Moreira Diniz, pelo presente e pela sua
luta no passado. O povo mineiro agradece - e tenho certeza de que o povo brasileiro
também - pelo que você fez e é hoje: um exemplo dessa luta contra a ditadura, assim
como todos da Mesa. Parabéns.

Com a palavra agora, o companheiro Cléber Consolatrix Maia.
Palavras do Sr. Cléber Consolatrix Maia

Boa tarde, amigos e amigas, companheiros de luta. Esta vida é uma eterna luta.
Quando começamos, juntamente com o pessoal da Assembleia, a preparar este ciclo
de debates, num determinado momento tivemos medo de trazer para cá uma série de
teses acadêmicas, pessoas que viessem falar sobre o passado. No entanto, tivemos
a felicidade de montar um painel como este: vários setores da cidade dando aqui seu
depoimento - como cada setor conseguiu fazer sua resistência. Sei que é muito difícil
em 10 minutos falar sobre os 50 anos de resistência, mas tentaremos. Vim aqui para
falar sobre a experiência da resistência do movimento secundarista.

Em primeiro lugar, queria dizer que sou do interior; cheguei a Belo Horizonte em
1963 e tinha sido seminarista em 1958. No interior, eu era ligado a uma igreja bem
conservadora. Foi exatamente por causa disso que, chegando a Belo Horizonte, fui
estudar no Colégio Anchieta. Logo depois de março, ou seja, em abril  de 1964, a
família  de Assis  Chateaubriand lançou a campanha “Ouro para  o bem do Brasil”.



748
____________________________________________________________________________

Como  colégio  conservador,  o  Anchieta  participou  dessa  campanha  e  recolheu
alianças, brincos, etc. Infelizmente, fui escolhido pela diretoria do Colégio Anchieta
para ir à TV Alterosa fazer a entrega do ouro recolhido. Ouro que, por sinal, até hoje
ninguém sabe onde está. Certamente não chegou a lugar algum.

Em junho de 1964, descobrimos que esse não era o caminho. Quando descobrimos
que deputados estavam sendo presos, que várias pessoas estavam sendo presas no
interior de Minas e do Brasil, camponeses, etc., percebemos que aquele não era o
nosso caminho. Aí começamos um processo de efetiva resistência à ditadura militar.

Em 1965, eu estava no Colégio de Aplicação, que hoje está se transformando no
Memorial da Anistia Política no Brasil, quando começamos a fazer a campanha do
voto  nulo.  Foram  várias  noites  circulando  pelas  ruas  de  Belo  Horizonte,  fazendo
pichação contra o voto em quem quer que fosse, porque havíamos percebido que as
cassações que tinham acontecido eram para criar condições de eleição dos que eram
interessantes para a ditadura. Isso foi em 1965. Por que estou nomeando o ano?
Porque a ditadura foi, ao longo do tempo, aprimorando seus métodos e seu modo de
reprimir a sociedade.

Em 1966,  1967,  continuamos a campanha pelo  voto  nulo e,  ao  mesmo tempo,
fizemos uma intensa campanha contra a ditadura. Então, nos anos de 1966 e 1967,
em vez de fazer pichações pelo voto nulo, enchemos Belo Horizonte de faixas com os
dizeres  “Abaixo  a  ditadura”.  Essas  pichações  eram  feitas  de  madrugada,  e  tinha
sempre de ter três pessoas: uma no bastão, uma em uma esquina e outra em outra
esquina. Isso porque a polícia poderia chegar a qualquer hora, e acabaríamos presos.
Então, tínhamos de ter vigilância nas duas pontas para evitar isso.

O ano de 1968 começou com o assassinato de Edson Luís, em 28 de março. Aí a
nossa  luta  se  intensificou,  cresceu.  Neste  meu  depoimento,  quero  contar  o  que
fazíamos. Realizávamos - não é, Valter? - reunião na Fafich, na escola de direito, às
11  horas,  e  marcávamos  um  ponto  em  Belo  Horizonte  onde  fazíamos  comício.
Saíamos todos semiclandestinamente. Chegando num determinado ponto onde havia
grande concentração de gente,  como ponto de ônibus,  subíamos no capô de um
carro, fazíamos - três ou quatro pessoas - um discurso de 3 ou 4 minutos e saíamos
correndo, porque a polícia já tinha sido avisada e estava chegando. Foi desse jeito
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que preparamos a grande manifestação do dia 20 de agosto, uma grande passeata
que  teve  como expoente  da  preparação  o  dia  em  que  definimos  que o  local  do
comício  seria  dentro  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte.  Imaginem  vocês  que  a
Prefeitura de Belo Horizonte ficava a três ou quatro quarteirões do Dops. Nós, na
clandestinidade, definimos isso. Poucas pessoas sabiam o que íamos fazer naquele
dia. Ocupamos a prefeitura e a pichamos com os dizeres “abaixo a ditadura”, subimos
nas bancadas de atendimento e fizemos discursos nos três andares. Isso tudo foi em
junho, e preparávamos a grande passeata do dia 20 de agosto. Foi quando, pela
primeira vez - não é, Valter? -, tivemos de dormir fora das nossas casas, porque todas
as lideranças da manifestação estudantil de Belo Horizonte estavam para ser presas.
Fui descobrir, depois, que dormi no porão de uma casa em construção que era de
Manoel  Costa,  presidente  da  Assembleia  Legislativa.  Eu,  correndo  da  repressão,
acabei  passando  a  noite  na  casa  do  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  mas,
lógico, sem ele saber.  Foi dessa forma que preparamos a grande manifestação e
fomos recebidos a bala. Essa foi a primeira vez que a repressão usou balas. Fomos
pela Floresta, descemos o Viaduto Santa Tereza, onde fomos cercados. Houve um
tiroteio.

Coincidentemente,  havia  um  estudante  da  Nicarágua  que  foi  baleado,  não  é,
Marvin? Tivemos de escondê-lo. Não podíamos levá-lo ao pronto-socorro, pois, se o
levássemos, ele seria expulso do Brasil.

Foi assim que, no ano de 1968, tive de sair de Belo Horizonte e ir para São Paulo.
Fui eleito vice-presidente da Ubes. Tenho a péssima memória de ter participado, em
São Paulo, do confronto entre o CCC da Universidade Mackenzie e o pessoal  da
Faculdade de Filosofia Maria Antônia, na USP. Naquele momento o CCC nos atirou
várias garrafas com ácido e destruiu a Faculdade de Filosofia Maria Antônia. Vários
estudantes secundaristas que estavam lá naquele dia acabaram ficando escondidos
por  três ou quatro semanas no Crusp para se recuperarem das queimaduras nas
pernas causadas pelo ácido. Para mim, este foi o ano de 1968.

A partir  do final do ano, houve a decretação do Ato Institucional nº 5, o AI-5. É
importante contar, pois é uma história interessante. O AI-5 foi decretado no dia 13,
quando estávamos num encontro estudantil secundarista em Salvador. A partir dessa
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data as rodoviárias do Brasil inteiro ficaram sendo vigiadas, e nós fazendo um ponto
de 6 em 6 horas, até passar o  réveillon, até que tivéssemos condições de sair de
Salvador  e ir  para casa.  Naquele ano passei  o  réveillon nas dunas da Lagoa de
Abaeté.

É uma pena que meu tempo esteja terminando. Não vou me alongar muito. Em
1969, começamos a preparar o novo congresso da Ubes. Na chegada do congresso,
em São Paulo, no final de setembro, fui preso. Coincidentemente, fiquei preso até o
dia em que Marighella morreu em São Paulo, 4 de novembro. Vou contar um dado
interessante, frei Osvaldo. O avião da FAB que transportou o frei Tito do Rio Grande
do Sul a São Paulo foi o mesmo que me levou de volta ao Rio Grande do Sul. Vinha
do Rio Grande do Sul, mas, quando cheguei a São Paulo, fui preso.

Ao chegar a Porto Alegre, no mesmo avião, a revista Realidade tinha noticiado meu
nome e o de Solon Eduardo Annes Viola, que estava preso junto comigo. Ao chegar a
essa cidade, ouvi nos corredores o comentário de um cara - que aliás frequentava as
reuniões do DA da faculdade de filosofia - de que eu havia dado sorte. O fato de a
revista  Realidade ter  divulgado minha prisão impediu que dessem cabo da minha
vida.

Não vou me estender mais, pois a história é longa. Com esses depoimentos, espero
ter contribuído de alguma forma para esse processo de resistência. Tenho certeza,
como nosso amigo da luta armada, de que essa luta vai continuar, e, um dia, ainda
vamos conquistar a sociedade pela qual estamos lutando há 50 anos. Muito obrigado.

O presidente - Muito bem, Cléber.  Obrigado pela sua contribuição. Agora vamos
ouvir uma voz feminina, uma voz com experiência na resistência no campo entre os
trabalhadores rurais. Queria chamar para dar seu depoimento a companheira Maria
Aparecida  Rodrigues  de  Miranda,  a  Cida,  de  Unaí.  A Cida  também  teve seu pai
assassinado na luta por liberdade no Brasil e em Minas Gerais. Com a palavra, a Sra.
Maria Aparecida Rodrigues de Miranda.

Palavras da Sra. Maria Aparecida Rodrigues de Miranda
Boa  tarde  a  todos  e  a  todas,  cumprimento  a  Mesa.  Quero  reconhecer  a

grandiosidade  deste  evento.  Venho  trazer  a  voz  dos  trabalhadores  rurais,  dos
camponeses. Sou filha de sem-terra, sou sem-terra também, da região do Noroeste
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de Minas. Uma das regiões que, infelizmente, até hoje ocupam as páginas dos jornais
de Minas Gerais  devido à violência.  O meu testemunho é de um período que foi
chamado de transição. Eu tinha 2 anos quando a ditadura se instalou no Brasil, mas
para nós, do campo, esse estado de coisas, essa situação se estendeu por muito
tempo  com  toda  a  sua  atrocidade.  Aqui  estamos  ouvindo  olhares  sobre  essa
realidade,  e  na  minha  leitura  muito  dessa  base  de  exploração,  de  desigualdade
continua inalterada nas relações que vemos até hoje na questão da terra, do campo,
da reforma agrária.

Antes de iniciar o meu depoimento, quero apresentar para vocês um trabalho de
pesquisa que se chama Retrato da repressão política no campo: Brasil 1962 e 1985.
Na minha opinião é um trabalho maravilhoso da Comissão da Verdade, que muito
recentemente reconheceu publicamente, nesse grande esforço de trazer à luz essa
memória, o campo como parte desse grande espetáculo da violência que o Brasil
viveu e em cima da qual na realidade foi fundado - como foi o Brasil invadido pelos
portugueses, como os povos que moravam aqui foram dizimados oficialmente e como
até hoje os indígenas e os  quilombolas,  que representam esses primeiros  povos,
sofrem para ver reconhecidos os seus direitos. Esse livro foi uma das publicações da
Comissão da Verdade em 2010, e o considero muito importante porque reconhece no
contexto da ditadura militar como foi cruel essa realidade no campo brasileiro, e muito
desconhecida.

Uma  das  coisas  que  quero  testemunhar  é  como  a  questão  do  campo  ficou
esquecida na memória de todos nós, mesmo nessa memória coletiva de resistência.
Isso não é por acaso. Parece existir um conluio silencioso que deixa à margem essa
questão  tão  importante  e  revolucionária.  Hoje  pela  manhã  fiquei  ouvindo  os
depoimentos de todos que falaram à Mesa, e é incrível, pois uma das reformas de
base estopim do golpe militar foi exatamente a reforma agrária. Era uma das reformas
mais perigosas e que mais ameaçavam esse poder, fundado no latifúndio, fundado
em uma sociedade escravocrata. O direito à propriedade é algo tão forte, tão basilar
desse modelo que continua até hoje intocado. Portanto, quando há uma publicação
como  essa,  damos  um  passo,  e  seria  bom  se  todos  vocês  conhecessem  e
divulgassem.
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Esse  dia  de  hoje  também  é bastante  histórico  nesse  sentido.  Eu  estava  como
dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí em 1981. Estou demarcando
a partir  dessa data porque o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí foi fruto
histórico de todas essas lutas relatadas aqui. O sindicato foi produto do trabalho da
CPT, das comunidades eclesiais de base, de todo esse trabalho espalhado pelo Brasil
inteiro. A Igreja Católica revia a sua posição e construía um processo de formação
política, de escola de luta popular.

Nesse contexto nasceram vários sindicatos de trabalhadores rurais, nesse contexto
nasceu minha experiência e a minha militância nesse campo. Naquele momento, por
mais  incrível  que pareça,  sindicalizar-se,  ter  direito  a  uma associação,  fazer  uma
carteirinha de sindicato para reivindicar direitos básicos ainda era considerado crime.
Tive  várias  contendas  com  juízes  das  comarcas,  com  delegados  de  polícia,  na
condição  de  presidente  de  sindicato.  Incriminavam  um  trabalhador  rural,  um
assalariado rural, um posseiro e um parceiro, simplesmente por ele se dirigir à sede
do sindicato ao qual se associava.

O que acontecia naquele momento? Discutia-se abertura política e novamente se
escutava o discurso da reforma agrária. Aparecia novamente essa grande demanda,
mas, ao mesmo tempo, os latifundiários se organizavam com muita força. O simples
fato de alguém se associar ao sindicato era considerado crime. Imaginem quanta
ousadia era juntar trabalhadores rurais desprovidos de direito e de reconhecimento,
criar uma organização própria e ainda dizer que tinham direito a um pedaço de terra
para trabalhar. Isso tudo virou a marca de nosso sindicato. Começamos a organizar
os posseiros, os parceiros, os assalariados, aquelas pessoas que não tinham voz ou
qualquer reconhecimento, para que o seu direito fosse respeitado. Esse era o nosso
compromisso.

Utilizamos, durante dois  anos, o Estatuto da Terra, primeira lei  criada dentro do
regime militar. Havia apenas um item naquela lei que servia no momento, a função
social da propriedade. Onde havia um conflito por terra, um conflito por direito, aquela
fazenda poderia ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária. E assim
aconteceu.

A primeira desapropriação de terra de Minas Gerais, para fins de reforma agrária,
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foi em São Francisco, no Norte de Minas, organizada pelo nosso companheiro Elói
Ferreira da Silva, que em 1984 foi assassinado em razão de sua luta. Elói Ferreira da
Silva foi  uma das nossas referências  porque desenvolvia  o trabalho de  organizar
trabalhadores rurais, em diversas faces da exploração, e canalizar isso para uma luta
política por direitos e por reforma agrária. Elói foi assassinado logo após receber uma
medalha de honra do governo do Estado de Minas Gerais. Ele a recebeu em 16 de
dezembro.  Nessa homenagem ele dizia  que a luta dele era por  justiça.  Dizia  ser
contra a violência, que estava ameaçado de morte, mas que acreditava na força do
povo.  Alguns  dias  depois,  Elói  foi  assassinado.  Presenciamos  a  crueldade  deste
estado brasileiro. Muitas vezes a omissão do Estado se torna uma ação violenta. O
caso do Elói nem a julgamento foi.

Em 1985, no meio dessa luta, meu pai foi assassinado, numa fazenda chamada
Riacho  dos  Cavalos,  Mandiocal,  no  Município  de  Bonfinópolis.  A minha  mãe  foi
baleada pelo próprio fazendeiro. Mais uma vez, fomos reivindicar ao Estado o seu
papel de julgar e condenar o assassino. Ele foi julgado duas vezes e praticamente
inocentado.  Assistimos  a  uma situação  muito  delicada.  Meu pai  e  minha  mãe se
tornaram criminosos e estavam sendo julgados naqueles dois julgamentos.

Dado o tempo que temos para fazer este depoimento, quero trazer meu testemunho
aqui e dizer que a Comissão da Verdade em Minas Gerais tem como uma de suas
tarefas recuperar a história do campo de Minas Gerais. Houve lutas muito importantes
em várias  regiões do Estado.  Algumas delas estão registradas  aqui;  outras  ainda
estão no anonimato.

Espero que essa Comissão da Verdade tenha o apoio da Assembleia Legislativa e
de todos que estão aqui, para que possamos continuar o resgate da memória. Era
isso que eu tinha a dizer. Agradeço-lhes a oportunidade. Obrigada.

O presidente - Muito obrigado, Cida, pelo depoimento.
É bom ressaltar  também que, durante o regime militar  ou a ditadura militar,  nas

décadas de 1970, 1980, foram expulsos do campo brasileiro cerca de 50 milhões de
pessoas. Houve um êxodo rural absurdo, fruto da ditadura, chamado de Revolução
Verde. Foi a época do milagre econômico, a época em que promoveram a expulsão
de trabalhadoras e das trabalhadores rurais. A estimativa foi a expulsão de 50 milhões
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de pessoas, porque se incentivou, a partir daquele momento, a entrada do chamado
agronegócio, que são os latifúndios e as grandes empresas agrícolas.

Aqui, em Minas Gerais, no cerrado, eles amarravam correntes em trator e iam pelo
cerrado afora, derrubando o que tinha para o plantio de eucaliptos. Em convênios que
fizeram com empresas, elas pagavam uma mixaria por ano, por hectares de terra. Era
dado o prazo, em contratos - que duraram e duram até hoje -, de 30, 50 anos. Alguns
terminaram  agora.  Eles  estavam  na  Justiça,  porque  terras  do  Estado  foram
oferecidas, em contratos, a essas empresas chamadas de reflorestadoras. Foi uma
época  terrível  no  campo,  também  nesse sentido.  Foram  expulsas  50  milhões  de
famílias. Isso explica muito a desigualdade social no Brasil,  não é Durval Ângelo?
Pessoas vieram para os grandes centros e se acomodaram em favelas. Elas não
tinham formação técnica nem escolar para virem para os grandes centros.

Às vezes, ouvimos horrores sobre a ditadura; outras vezes, ouvimos que ela trouxe
progresso. Isso é mentira,  é falácia.  Ela trouxe miséria,  e uma das formas dessa
miséria foi a expulsão de milhões e milhões de famílias brasileiras do campo. Esse
malefício também tem de ficar registrado aqui. Hoje há dificuldades para dispormos
de programas sociais que agreguem famílias e leve-as a produzirem novamente. É
uma imensa dificuldade torná-las agricultoras familiares novamente.

Imaginem se há 50 anos, ao invés da Revolução Verde, entre aspas, tivéssemos
feito eletrificação rural, programas de crédito para os trabalhadores, programas de
comercialização de alimentos para os agricultores familiares, programas como o Água
para Todos e programas de reforma agrária? Certamente, a condição do Brasil hoje,
do ponto de vista da concentração de renda, seria muito diferente. Evidentemente, a
ditadura trouxe a concentração urbana com seus diversos problemas,  como o da
mobilidade urbana. Isso é fruto de um regime militar, de uma ditadura, momento em
que não se podia discutir com ninguém o modelo real de desenvolvimento do nosso
país.

Do ponto de vista social, é preciso criticar a ditadura. É preciso criticar a ditadura
também quanto às questões de liberdade e tudo o que temos dito do ponto de vista
econômico. Ela foi uma falácia e um malefício para os mais pobres no Brasil. Isso é
preciso ser dito também.
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Fazendo  parte  das  comemorações  dessa  luta  contra  o  regime  militar,  contra  a
ditadura, aproveito para chamar quem puder comparecer, os telespectadores da TV
Assembleia, para o lançamento do livro Nós dois, de Nita Freire e Paulo Freire, às 19
horas,  no  Memorial  da  Anistia,  entrada  atrás  da  antiga  Fafich,  entre  as  Ruas
Primavera e Carangola. Esse lançamento é uma realização do Sind-UTE, da CUT e
tem o apoio do meu mandato.

Com a palavra, o Sr. Sirlan de Jesus.
Palavras do Sr. Sirlan de Jesus

Boa  tarde,  senhoras  e  senhores;  amigos  da  Mesa;  deputados  Rogério  Correia,
Durval Ângelo, André Quintão e deputada Liza Prado, meus respeitos e obrigado por
proporcionar um ambiente de debate e exposição de ideias e motivos.

O Pedro Paulo deu um depoimento que me economiza muito explicar ou dizer mais
coisas sobre a vida artística, a censura, sua concepção, etc. Vou ater-me a falar mais
sobre a experiência que vivi, que foi trágica e cruel. Não sofri tortura física, não fui
preso, apanhei pouco, mas sofri uma pressão psicológica das mais terríveis de que
se teve notícia no País.

Comecei minha vida muito cedo, trabalhando. Já com 11, 12 anos, trabalhei em um
jornal  importante,  chamado  Correio  de Minas,  que  congregou  pessoas  da  maior
importância para o jornalismo deste país. De lá fui  para a TV Itacolomi,  em 1964,
oportunidade em que pude ajudar a muitos que fugiam da polícia. Das manifestações
nas escadarias da Igreja São José, muitas vezes os manifestantes, fugindo da polícia,
subiam pelo Edifício Acaiaca, e eu tive a oportunidade de escondê-los na sala onde
trabalhava.  Convivi  com muita gente,  em um período em que as pessoas tinham
muita generosidade, passavam muita informação, portanto cresci entendendo o que
acontecia à minha volta, o que não é muito comum hoje a meninos de 13, 14 e 15
anos, porque há uma lei que diz que não podem trabalhar, mas podem muitas vezes
traficar, e com outras confusões que estão aí colocadas e que a gente precisa rever e
repensar.

A minha vida artística começou também muito cedo, cantando em bares de Belo
Horizonte. Fui músico, baterista em muitos bailes. Em 1969, comecei a tocar com o
MPB4, o que também me aproximou ainda mais de uma realidade da música, da
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questão social e de como a arte podia prestar alguma contribuição não só à cultura,
mas também à sociedade naquele momento.

Em  1972,  fui  participar  do  Festival  Internacional  da  Canção,  um  dos  dois
importantes festivais que aconteciam no País. Havia esse que era realizado no Rio de
Janeiro pela Rede Globo e o de São Paulo, pela TV Record, de onde surgiram os
principais nomes de autores e intérpretes da música brasileira. A minha música, em
parceria com Murilo Antunes, chamada Viva Zapátria, foi classificada, e aí começou o
martírio da minha vida. A música foi censurada já para o festival, mas, como havia o
interesse muito  grande da Rede Globo e de  todo o momento musical,  houve um
empenho  imenso  para  que  ela  fosse liberada.  Há  passagens  que chegam  a  ser
hilárias, pois até as mulatas do Sargentelli foram mobilizadas para ajudar a amaciar
os censores. É uma coisa que beira o ridículo o tempo inteiro. A nossa música foi
liberada por todo esse empenho e também porque, à época, o Chico Buarque era
meu amigo e nos orientou que o que funcionava naquele momento, na censura, eram
histórias absurdas, e que era para a gente - eu e o Murilo Antunes - inventar uma
historinha interessante, porque tínhamos a chance de liberar a música.

O nosso enredo foi a música  Viva zapátria,  que, na verdade, foi  feita em 1968,
época muito acirrada pela morte do Edson, no calabouço. Essa música foi feita em
homenagem ao filme Viva Zapata e ao Marlon Brando, ator que admirávamos muito.
Isso foi  declarado por  próprio  punho na letra da  música  que estava na mesa do
censor.  O  Murilo  assinou  para  comprovar  isso,  e  a  música  foi  liberada  para
apresentação no festival. O resultado surpreendeu a todos, especialmente a mim. Eu
só esperava participar do festival e começar uma carreira de compositor e cantor. A
música  obteve  um  sucesso  surpreendente  tanto  no  Brasil  quanto  no  exterior  e
emocionou a todos - a mim sobremaneira.

A partir de então, a perseguição se instalou. Fui contratado pela Som Livre e fiquei
dois  anos  tentando gravar  um disco,  mas não consegui  a  liberação  de  nenhuma
música. A pressão era completa. Durante um período, precisei ir semanalmente ao
Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, onde a censura estava instalada, para assinar o
ponto.  A minha  carreira  profissional  foi  absolutamente  aniquilada,  não  pude fazer
nada. A situação chegou a um ponto que eu não pude fazer aparição pública. Aqui em
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Belo Horizonte fazíamos um  show chamado  Fio da Navalha, que ocorria dia 25 de
dezembro. Em 1972, fui  impedido de participar desse  show.  Eu não podia sequer
subir  ao palco. Mesmo subindo e ficando calado, a ameaça era clara: parariam o
show e prenderiam todo mundo. Havia uma intenção clara, tácita, de acabar com a
minha carreira, retirar-me de circulação, assim como mataram alguns, deportaram
outros  e prenderam outros.  A estratégia adotada no meu caso era acabar com a
minha carreira e não me deixar falar nada. Fui censurado o tempo todo. Para vocês
terem ideia dos absurdos que ocorreram, eu tentei liberar uma música que nem era
minha - nessa fase eu pegava música de amigos para gravar um disco -, e sim do
Tavinho  Moura  e  do  Murilo  Antunes.  Determinado  trecho  dessa  música  dizia:
“Portenha madre nuestra canta o que ficou atrás do sol”. Ao vetar a música, o censor
escreveu no seu verso: “Portenha madre nuestra, local onde surgiu o movimento de
Fidel  Castro.”  A seguir:  “Canta  o  que  ficou  atrás  do  sol,  lembrança  do  passado
presente”. Era um poeta travestido de censor ou vice-versa. Era assim que as coisas
funcionavam.

Algum tempo depois, o Roberto Moura, crítico musical, que escreveu no Pasquim
durante muitos anos, fez um tratado apresentado em um encontro internacional sobre
música, da UFRJ, em que ele fala sobre os problemas da censura com a cultura e a
música brasileira e da preocupação da ditadura em cercear os artistas impedindo-os
de se manifestarem e de estimularem a inteligência e o pensamento do público em
geral.  Ele  citou  nomes  como  Cacaso,  Chico,  Paulo  César  Pinheiro,  Gilberto  Gil,
Capinam  e  muitos  outros  que  sofreram  na  pele  os  efeitos  da  censura.  Além  de
nomes,  citou  os  problemas  passados.  As  pessoas  estavam  ali  não  apenas
defendendo suas ideias,  mas a possibilidade de sobrevivência profissional.  Todos
conseguiram driblar  a censura usando artifícios  e metáforas que,  de fato,  eram a
grande arma da música brasileira naquele momento. O Chico fez muito isso. No meu
caso,  Roberto  citou  o  momento  em  que  a  ditadura  conseguiu  sucesso,  porque
realmente retirou-me de circulação e aniquilou a minha carreira.

Só consegui gravar um disco em 1979 em um quadro completamente diferente,
adverso, já com uma série de cerceamentos das gravadoras. Foi duro. O difícil foi
durante  todo  esse  tempo  -  em  1972  eu  tinha  21  anos  -  não  me  deixar  cair  na



758
____________________________________________________________________________

depressão, no alcoolismo, na droga e no suicídio. Sidney Miller, por exemplo, não
aguentou a pressão e acabou cometendo suicídio.

Então,  foram duros os dias,  mas, ainda assim, eu e meus amigos continuamos
resistindo, pensando, raciocinando, produzindo, mesmo não podendo gravar e levar
isso ao público. O mais importante é estarmos vivos e termos uma visão crítica de
tudo isso. Hoje é um dia de celebração porque o espaço dado a essa questão é cada
vez maior. Esta discussão não pode parar. A luta não parou, não terminou. Há muito a
ser feito, há muito a ser conquistado. Temos de ter consciência disso e repassar essa
história aos jovens, para que eles saiam desse abismo cultural em que o Brasil se
encontra, para que saiam dessa desinformação proposital, porque até hoje paga-se
caro pelo que foi feito pela ditadura. Muito obrigado. Boa tarde a todos.

O presidente - Muito obrigado, Sirlan, pelo seu depoimento sobre a censura. Pois
bem, vamos dar continuidade aos trabalhos, chamando o próximo companheiro para
expor  também  aqui  a  sua  resistência  no  período  da  ditadura.  Com  a  palavra,  o
companheiro  Vicente  Gonçalves,  o  Vicentão.  Ele  é  uma liderança importante  dos
moradores de vilas e favelas em Belo Horizonte.

Palavras do Sr. Vicente Gonçalves
Cumprimento o presidente da Mesa e os demais presentes. Quero cumprimentar o

Braz, que foi um lutador antes de 1985 e, ao mesmo tempo, quero nomear um grupo:
Helena Greco,  Bizoca,  Inês  Nahas,  Antônia  e  Betinho Duarte.  Foi  o  pessoal  que
marchou direto em Belo Horizonte contra a ditadura. Enquanto todos estavam quietos
e calados, saímos pelas ruas e nesta Casa gritamos: abaixo a ditadura militar. Daí
para a frente, vimos todo o Brasil levantar dizer: abaixo a ditadura! E a luta se acirrou
em todo o território nacional. Isso, para nós, é uma vitória que estamos consolidando
hoje. Consolidar sempre, porque vocês, que são jovens, vocês, que não passaram
pela  desgraça chamada ditadura  militar,  não sabem o que é  sofrimento,  o  que é
perder  amigos  e  jovens  inocentes,  idealistas,  que  não  pensavam  em  derrubar
governo nem nada. Queríamos apenas avançar com a doutrina social da igreja. Sou
marxista  leninista.  Os  sindicalistas  estavam  lutando  pelos  seus  salários;  lutando
contra a exploração do homem pelo homem; lutando para que as mulheres tivessem
o direito que hoje elas conquistaram e não estão sabendo usar; lutando para que a
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reforma agrária fosse uma verdadeira fonte de alimentação e riqueza para o Brasil.
Tivemos aqui uma ditadura que expulsou o homem do campo, massacrou, matou e

estuprou.  Para  dizer  a  verdade,  nessa época chegaram a  engravidar  mulheres  e
depois fizeram-nas abortar.

Senhores, isso não pode acontecer  nunca mais. Já estou com 82 anos.  Vocês,
jovens que aqui estão, devem lutar para que isso nunca mais aconteça no País, que
seja  uma  tônica  dos  senhores  lutar  pela  liberdade,  contra  a  ditadura  militar  ou
qualquer ditadura que venha sufocar a liberdade. Devemos ter sempre em mente que
o Brasil é uma terra que dá de tudo, que, plantando, dá. Precisamos plantar também
no nosso espírito e no de todos os jovens: liberdade, liberdade, ditadura nunca mais.

O presidente - Muito bem, bravo guerreiro Vicentão. Agora mais uma companheira
exporá a experiência das mulheres. Com a palavra Zélia Rogedo.

Palavras da Sra. Zélia Rogedo
Tentarei falar em menos de 10 minutos. Muita coisa já foi dita aqui, e quero falar

sobre uma delas: o pré-1964. Várias pessoas dizem que era um País inteligente e
polarizado.  Lembro-me  de  que  no  meio  de  muitos  jovens  secundaristas
conversávamos sobre Sartre, Simone de Beauvoir, Ingmar Bergman e o cinema novo
etc.  Fico até  imaginando quanta bobagem teríamos falado.  Mas era um clima de
conversa, de discussão, de procura para entender o Brasil, as pessoas e as relações.
Era  muito  bom mesmo.  Acho que foi  um crime cometido  com esse golpe  militar,
porque arrasou com tudo isso.

Pediram-me para falar aqui sobre movimento estudantil. Então, quero lembrar um
pouco o que foi a UNE no momento pré-1964. Era um movimento forte que estava
desenvolvendo um trabalho por todo o País, por meio da UNE Volante, do CPC da
UNE,  e  que  motivou  o  surgimento  de  peças  importantes  de  teatro,  músicas
importantes,  vários  movimentos  culturais  que  denunciavam  o  que  estava
acontecendo no Brasil,  um País desigual,  denunciavam o imperialismo americano.
Propunham  uma  nova  direção  para  o  País,  dentro  dos  quadros,  claro,  daquele
momento - era o tempo de João Goulart -, propunham reformas de base, as reformas
agrária, bancária, universitária e várias outras. O País estava polarizado. De um lado
estava a direita aguerrida, que queria uma luta contra o comunismo, contra o governo
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João Goulart,  contra as organizações populares, que era cristalizada nos grandes
empresários nacionais e estrangeiros, banqueiros, latifundiários, parcelas da Igreja.
Lembro-me aqui do bispo D. Sigaud e do Castro Meier, que eram radicais na luta
contra a reforma agrária,  e de católicos radicais contra a reforma agrária, como o
movimento  Tradição,  Família  e  Propriedade.  Do  outro  lado  estávamos  nós,  nos
movimentos estudantis e operários, nos sindicatos de trabalhadores rurais e urbanos,
articulando-nos em apoio às reformas e contra a direita.

Eu me lembro de que na época, especialmente no período de 1963 e 1964, eu era
da regional da JEC em Minas Gerais. E, como uma componente da regional, viajava
muito. Nos dias que antecederam o golpe militar,  estava viajando por Governador
Valadares, Teófilo  Otôni,  Itambacuri,  terminando em Nanuque.  O tema da reunião
girava em torno de “Bíblia e reforma agrária”. Naquele tempo, as comunicações não
eram como as de hoje. Não havia rádio, nem telefone direito.

Então, quando voltei a Belo Horizonte, como estudante secundarista, vi que a sede
da ação católica, na Rua Espírito Santo, havia sido invadida, com papéis jogados ao
chão, uma confusão danada. Desse período em diante, tivemos de nos reorganizar
no movimento estudantil.

Em 1965, entrei para a universidade, para a Fafich, no curso de sociologia. Durante
o  ano  de  1964  e  1965  estávamos  organizando  o  trabalho;  no  ano  de  1966,  já
estávamos  participando  e  organizando  grandes  passeatas  em  Belo  Horizonte.
Organizamos uma passeata muito importante, quando o Castelo Branco veio a Belo
Horizonte pela primeira vez. Em vários pontos da cidade havia movimentação contra
a ditadura, contra o Castelo Branco. Organizamos uma passeata que culminou com a
ocupação da Faculdade de Direito,  na qual  ficamos sitiados durante muito tempo.
Todo esse movimento  mostrava claramente  nossa posição contra  o acordo MEC-
Usaid, que era uma imposição da ditadura militar, ligada aos interesses americanos,
para  transformar  a  universidade  em  não  democrática,  centralizadora,  tecnicista,
contra a proposta de uma universidade democrática, anterior ao golpe militar.

Em 1966, conseguimos organizar em Belo Horizonte o XXVIII Congresso da UNE,
da qual fui intermediária. Conversei com três franciscanos da Igreja São Francisco, do
Carlos  Prates,  para  encontrarmos  um  local  para  o  evento,  na  clandestinidade.
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Obtivemos  sucesso.  Esse  encontro  foi  realizado  durante  uma  noite,  com  a
participação  de  mais  de  400  jovens  do  Brasil  inteiro,  dando  um  impulso  na
reorganização do movimento estudantil,  porque,  a essa altura,  a ditadura já  tinha
fechado a UNE. A primeira coisa que fizeram foi incendiar a sede da UNE, no Rio de
Janeiro, e, posteriormente, impor novas entidades estudantis - entre aspas -, que não
representavam, naturalmente, os estudantes.

Depois, fizemos uma caminhada, chegando ao Congresso de Ibiúna. Lá houve uma
participação e um desastre muito grande, porque as lideranças foram todas presas.
Nessa  caminhada,  o  movimento  estudantil  anteriormente  ao  golpe  e  durante  o
período da ditadura militar era dividido em vários grupos. Eu era da Ação Popular - AP
-, que teve uma importância muito grande na direção da UNE durante muitos anos.
Além da AP,  havia  o  Partido  Comunista,  a Polop e  vários  outros.  Trabalhávamos
juntos, mas com muitas divergências.

Em 1970, com o aumento da repressão, nessa época já havia me formado, percebi
que  várias  lideranças  oriundas  do  movimento  estudantil  percorreram  caminhos
diferentes. Uma parcela caminhou para a luta armada, aliás perdemos companheiros
de valor imenso. Lembro aqui vários, mas vou fazer menção a um querido irmão, o
filho do Edgar Mata Machado, José Carlos Mata Machado.

Uma  outra  parcela  continuou  no  trabalho  de  reorganização  do  movimento
estudantil.  Por fim, uma parcela grande partiu para um trabalho de construção da
democracia,  que  chamávamos  de  luta  institucional,  em  bares  de  periferia,  em
movimentos  de  mulheres,  retomando  ou  criando  entidades  profissionais.  Fui,  por
exemplo, uma das fundadoras da Sociedade Mineira de Sociologia. Essa sociedade,
em plena época da ditadura, teve um papel importante, até trazendo professores que
estavam banidos da universidade, como José Arthur Giannotti  e Otaviano, de São
Paulo.

Penso  que  o  movimento  estudantil  foi  um  celeiro  de  lideranças,  como  as  que
partiram para a luta institucional, para o sindicato, para a baixa periferia, no MDB e no
PMDB. Participei do trabalho de organização do movimento de mulheres do MDB, na
luta contra a ditadura e pela anistia, dentro do PMDB. Então, acredito que foi um
celeiro de militância e que contribuiu muito para chegarmos a essa democracia que
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temos hoje e reconhecer que, como já foi dito, muito temos ainda a caminhar. Há uma
imposição da mídia muito intensa. Estamos vivendo um momento de narcisismo, de
individualismo,  de um hedonismo muito grande e,  assim,  temos ainda uma tarefa
muito grande pela frente. Eram essas as minhas considerações.

O  presidente  (deputado  André  Quintão)  -  O  Vicente  vai  dar  um  recado.  O  frei
Osvaldo pediu uma gentileza porque exatamente às 17 horas terá de se retirar  e
gostaria de responder as duas perguntas que lhe foram dirigidas.

O  Sr.  Vicente  Gonçalves  -  Quero  dizer  aos  senhores  que  sou  presidente  da
Associação dos Perseguidos Políticos  do Brasil,  que está de braços abertos para
continuar na luta contra a ditadura.

O presidente - Com a palavra o frei Osvaldo, para responder às perguntas que lhe
foram dirigidas.

O frei Osvaldo Augusto Rezende - Agradeço as perguntas porque podem ajudar a
esclarecer  algumas coisas.  Passo a ler  a primeira pergunta,  do Afonso:  “Como a
Igreja viu a participação do padre americano na Marcha da Família com Deus pela
Propriedade, Pe. Peyton, que foi deslocado dos Estados Unidos para a preparação
do evento?”. Ah, se fosse apenas o Pe. Peyton...  Vieram para nós como presente
US$6.000.000,00,  há  50  anos,  para  financiar  a  propaganda  anticomunista.  Não
houve, então, só o Pe. Peyton.

Mas não foi  somente  ele.  Permitam-me contar  rapidamente uma história  do frei
Carlos Josafá, que chegou aqui para fazer essa campanha. Sabe-se que a devoção
do  rosário,  do  terço  é  da  minha  ordem,  é  dos  pregadores,  da  Ordem  dos
Dominicanos. Podem ver que em Minas as Igrejas de Nossa Senhora do Rosário são
negras. Todas elas foram construídas por escravos, por negros. O frei Carlos foi o
criador do jornal Brasil, Urgente e teve de deixar o País. Ele foi ao Rio Grande do Sul
para defender as reformas de base. Lá estavam Leonel Brizola e todo esse pessoal,
quando um grande grupo de senhoras chegaram para protestar contra o evento. Daí
o frei Carlos, que estava usando o hábito - nosso hábito tem um rosário grande do
lado -, mostrou o rosário e falou: “Minhas senhoras, o rosário é meu”.

Quanto à preparação da Marcha da Família com Deus pela Propriedade, não foi
somente o Pe. Payton. É histórico. Na minha ordem há um lema: Veritas, verdade. D.
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Jaime de Barros  Câmara,  cardeal  e  arcebispo do Rio  de Janeiro,  foi  um  grande
articulador da Marcha da Família com Deus pela Liberdade naquela cidade, e, o que
é pior, em São Paulo, na arquidiocese de D. Carlos Carmelo Mota, que não permitia
que  as  instituições  católicas  participassem,  mas  participaram  assim  mesmo.  Na
época havia muita gente católica no clero que via com suspeita o Pe. Peyton. Hoje o
repúdio é geral, chega a ser ridículo.

A segunda  pergunta  é  sobre  censura:  “Houve  censura  por  parte  da  ala  mais
conservadora da Igreja em relação aos padres e outros membros que eram contra o
golpe  e,  posteriormente,  contra a ditadura?”.  Quando podiam.  No nosso caso,  na
Ordem dos Dominicanos, nunca tive nenhuma censura. Nunca fui impedido de fazer
aquilo que era meu dever, mas havia denúncias. Escreviam para o Núncio Apostólico
dizendo que tal  padre era comunista, protestando ou,  se era estrangeiro, pedindo
para mandá-lo para fora. Depois o Núncio Apostólico chamava o superior, que era
alguém de uma ordem ou congregação religiosa, ou o bispo para dizer que tal padre
estava incomodando e que era  preciso  fazer  alguma coisa.  Conheci  dois  desses
membros, que eram da nossa ordem, um deles o francês Jean Carbonelli. Em plena
campanha pelo ensino público no Brasil  contra as diretrizes e bases da educação
nacional, defendendo o ensino privado, ele teve a ousadia de declarar: “A família é
um  conceito  abstrato,  isso  não  existe.  O  que  existe  são  famílias,  e  as  famílias
brasileiras vivem na miséria”. Ele foi embora do Brasil. Mas não podemos generalizar.
Esses fatos foram episódicos, isolados, mas infelizmente importantes porque atingiam
pessoas importantes.

Espero ter respondido. Falei de maneira a mais honesta que pude. Muito obrigado.
O presidente - Muito obrigado, frei Osvaldo, por sua presença. Fique à vontade.

Com a palavra, o Sr. Carlos Cateb.
Palavras do Sr. Carlos Cateb

Congratulo-me com os deputados por permitirem que esta Casa seja realmente do
povo e que o povo use este microfone. Sem dúvida, essa prática deve permanecer e
ser aumentada tanto quanto possível.

Os fatos históricos já foram bem colocados. Mas, antes de falar sobre a limitação do
exercício da democracia nos anos de chumbo, que foi grande, quero dizer apenas
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que em 1962 participei do I Encontro de Ligas Camponesas, em Recife, com o Arraes
e  o  Julião.  Estava  hospedado  na  faculdade  de  direito  daquela  cidade,  a  que
chamavam de calabouço, se não me engano, e ela foi literalmente metralhada. O que
quero dizer é que muito anos antes de 1964 o golpe já vinha se armando.

Em  31  de  março,  eu  participava  de  uma das  aulas  do  Prof.  Paulo  Freire,  em
Fortaleza,  sobre como alfabetizar o adulto.  Os jovens não vão se lembrar,  mas a
trilogia maior do Prof. Paulo Freire era: politizar, conscientizar e, depois, alfabetizar.
Então, como já se disse aqui, precisamos conscientizar cada dia mais a juventude, os
adolescentes e o povo brasileiro do seu papel histórico e da sua luta. Continuamos e
temos de continuar a lutar para ter um Brasil mais justo e mais correto.

Mas vou falar da advocacia a partir de 1966, ano em que saí da faculdade. Naquele
ano, a faculdade de direito foi cercada pelas forças militares do Exército, e ali ficamos
presos  por  três  dias.  O  mesmo  aconteceu  nas  faculdades  de  medicina  e  de
economia. Bem, ficamos presos por três dias, sem poder sair ou entrar. Os militares
jogavam bombas de gás lacrimogênio, com as quais arrebentaram todos os vidros da
faculdade de direito na Praça Afonso Arinos, e nós jogávamos pedras, pois o prédio
ainda estava em construção naquela época. Mas, sem dúvida, essa já foi, em 1966,
uma luta, uma reação do estudante brasileiro.

Bem,  quero  prestar  uma  grande  homenagem  a  dois  advogados  ilustres,  que
trabalharam com toda força  e  competência pelos  presos políticos  daquela  época:
Afonso Maria da Cruz, já falecido, e Geraldo Magela. Em tese, éramos três, quatro
colegas,  incluindo  o  Fahid,  que  visitávamos  o  presídio  de  Linhares  quase  toda
semana. Assim mesmo, éramos perseguidos e fiscalizados; tudo nosso era realmente
marcado. Lembro-me de que em 1971, a convite do Prof. Aroldo Plínio, fui lecionar
direito civil e formação das leis na faculdade de direito de Sete Lagoas. Grande parte
das cadeiras era ocupada por militares, da Polícia Militar ou do Exército. Determinado
dia, um coronel do Exército - bem mais velho do que eu, que era menino - me pediu
para  gravar  a  minha  aula.  Respondi  que  sim.  Estávamos  em  formação  e,  como
dizem, botei para quebrar.

Duas semanas depois, o Ministério da Educação convocou o Prof. Aroldo Plínio e o
diretor José Carlos Monteiro, que vieram até mim e disseram: “Cateb, você tem de
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sair  da  faculdade,  senão  ela  não  vai  ser  reconhecida”.  No momento,  eu  assinei,
evidentemente, a minha carta de demissão.

Vamos ver os processos militares dos presos políticos naquilo que diziam ser um
julgamento  judicial.  A junta  era  composta  por  quatro  militares  e  um  juiz  togado.
Participamos de várias auditorias. O Afonso participou mais ainda, em Recife, Belo
Horizonte,  Rio  de  Janeiro,  São  Paulo,  etc.  Primeiro,  éramos  vigiados.  Quando
conseguíamos o alvará de soltura, tínhamos de ter muito cuidado na hora de buscar o
preso ou a presa lá no Linhares. Por quê? Tínhamos de sair da junta com o alvará,
passar no batalhão do Exército, pedir autorização para liberar e íamos, então, buscar
o denunciado. Procurávamos, depois, sair no final da tarde, porque já houve, antes,
caso de ser liberado e antes de sair de Juiz de Fora já estava preso de novo. Então,
resolvemos só liberar às 5 horas, no final da tarde, vínhamos buscar e viajávamos no
mesmo rumo. Às vezes, trocávamos de carro, saíamos do presídio com um carro,
depois trocávamos de carro e vínhamos pelas estradas pequenas que saiam de Juiz
de Fora, com medo de novas prisões.

No dia do julgamento da Colina, um dos maiores julgamentos das juntas militares
no Brasil, em 1972, eu fui o primeiro orador e recebi a incumbência do Gilney Viana,
grande  lutador,  para  fazer  a  defesa  ideológica  do  movimento  da  Colina.  Subi  à
tribuna. O julgamento foi realizado em um teatro, porque eram muitas pessoas, mais
ou menos vinte e oito ou trinta denunciados. Estava lotado de gente, de familiares e
de militares armados dentro da sala de julgamento; sem falar dos carros do Exército
que  estavam  à  porta  do  prédio.  Evidentemente  nós  falamos,  estranhamos  e
condenamos  aquela  atitude  da  junta  militar,  de  permitir  que  soldados  armados
viessem para dentro de uma sala de julgamento que se dizia democrático ou, pelo
menos,  que se  dizia  que seria justo  e  legal.  Não era  legal.  Terminada a  defesa,
evidentemente, todos foram condenados, seja para justificar o tempo de prisão que já
tinham, seja por realmente querer condená-los por mais tempo. Esse foi o julgamento
da Colina, que demorou 7 dias e nós ficamos lá, em Juiz de Fora, debaixo daquela
pressão até o último dia.

Nossa vida de advogados era conferida a cada movimento. Afonso Maria da Cruz
estava na tribuna, na 4ª Auditoria da Justiça Militar; eu me encontrava ao lado dele e
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já havia falado. Daí, chegou no local um coronel, que pediu licença à junta militar e
disse: “Nós viemos buscar este advogado, Afonso Maria da Cruz”. Da tribuna, ele foi
retirado  e  ficou,  por  sete  dias,  incomunicável.  Isso  era  a  famosa  democracia  da
ditadura.

Eu  gostaria  muito  de  dizer  a  vocês,  jovens,  principalmente,  para  que  tenham
consciência de que o Brasil precisa ainda mudar, e muito.

É nosso compromisso, principalmente das pessoas que chegam ao curso superior,
que conseguem esclarecer, conhecer e viver, que pensemos realmente numa justiça
social bem melhor para este país. Para nunca mais ditadura. Muito obrigado.

O  presidente  (deputado  Rogério  Correia)  -  Muito  obrigado,  Carlos  Cateb.
Agradecemos sua contribuição.

Esclarecimentos sobre os Debates
- O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles

que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,
dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até dois minutos
para  fazer  a  sua  intervenção.  Lembramos  que  a  leitura  e  apresentação  oral  de
perguntas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates
O  presidente  -  Chegamos  ao  final  dos  depoimentos,  que  era  a  parte  que

combinamos da Mesa. Agradeço a todos a contribuição. Alguns tiveram de se retirar e
se justificaram, até por compromissos, muitos dos quais relativos à continuação dos
debates nas comemorações da luta contra a ditadura militar, mas os que estão aqui
responderão as perguntas.

O Cléber Maia me fez um relato sobre a resistência do movimento estudantil na
década  de  1960,  em  1968,  em  especial  o  movimento  secundarista.  No  final  da
década  de  1970  participei  da  tentativa  de  reconstrução  da  UNE,  o  III  Encontro
Nacional  de  Estudantes -  ENE. Na ocasião  foram presos em Belo  Horizonte 200
estudantes  que  estavam  no  DA  de  medicina.  Fomos  presos,  levados  para  a
Gameleira. Já era o início do declínio da ditadura militar. No ano seguinte houve a
greve dos operários de São Bernardo do Campo, do ABC paulista, e, posteriormente,
a greve que eclodiu no Brasil, de professores e de diversas categorias. Mas, no DA
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de  medicina,  fomos  presos  200  estudantes.  A polícia  e  o  Exército  cercaram  os
estudantes do DA de medicina. Foi também uma luta de resistência importante. A
UNE foi refundada no ano seguinte. O III  ENE, em 1977,  a ditadura não permitiu
acontecer. Em 1978, aí sim, houve a reconstrução da UNE em São Paulo, quando se
conseguiu realizar o III ENE. É também mais um período de ação da ditadura militar
que é preciso ser relembrado.

Então vamos às contribuições.  Primeiro  chamo a Bizoca,  que compõe a Frente
Independente pela Memória, Verdade e Justiça, que todos nós conhecemos. Além
das suas qualidades, é também filha da nossa grande companheira D. Helena Greco,
que agora é homenageada com a mudança do nome do Elevado Castelo Branco para
Elevado Dona Helena Greco. Bizoca, antes de você falar, aproveito para fazer uma
solicitação do nosso encontro como um todo, para que o prefeito sancione a lei e
estabeleça a mudança de Elevado Castelo Branco para Elevado Dona Helena Greco,
para justificar a luta da guerreira que foi D. Helena Greco, vereadora e guerreira da
anistia.  Bizoca, vamos torcer para que o prefeito  sancione a lei.  É o mínimo que
esperamos que aconteça, na contribuição da luta contra a ditadura. Pois não, Bizoca.

A Sra. Heloísa Greco - Boa tarde a todos e a todas, boa tarde à Mesa. Permito-me
cumprimentar a Mesa nas pessoas das duas companheiras Zélia Rogedo e Cida.

Na verdade, Rogério, estou aqui hoje para apresentar denúncia das mais graves.
Não  tomarei  o  tempo  para  fazer  um  depoimento;  nem  fui  prevista  no  tempo
regulamentar, mas vim - repito - apresentar denúncia das mais graves. O Bruno, que
é  militante  da  Frente  Independente  pela  Memória,  Verdade  e  Justiça  do  Instituto
Helena Greco Direitos Humanos e Cidadania, também vai apresentá-la.

Antes  de  começar  a  apresentar  a  denúncia,  não  poderei  deixar  de  fazer  uma
citação, da qual gosto muito, do poeta gaúcho Mário Quintana, que diz: “O passado
não reconhece o seu lugar, ele está sempre presente”. O que aconteceu ontem, na
Praça  de  Santa  Tereza,  foi  uma  violência  policial  injustificável  e  absolutamente
intolerável. Estávamos eu e o Bruno na Praça de Santa Tereza, que fica próxima da
casa onde moro e do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, no
qual milito, fotografando as intervenções nos monumentos. No busto de Duque de
Caxias, que por sinal também é um repressor histórico e nenhuma praça merece ter
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seu nome, havia um  flyer da nossa manifestação em repúdio ao golpe militar:  50
anos!  Abaixo  a  Ditadura!  É  um  tributo  aos  desaparecidos  políticos,  que  foram
perseguidos, presos e torturados pela ditadura militar; é uma manifestação também
pela mudança do nome do viaduto Castelo Branco para D. Helena Greco.

Rogério,  quanto  ao  que  V.  Exa.  abordou,  ou  seja,  sobre  a  sanção  ou  não  do
prefeito,  só quero abrir  um parêntese. Para nós, o que interessa é a renomeação
popular do viaduto. Uma figura com a envergadura de D. Helena Greco, com o tipo de
militância  que  tinha,  eminentemente  instituinte,  que  se  dava  no  chão  da  cidade,
merece que o viaduto seja renomeado com seu nome. Um movimento organizado e
popular  será  realizado  amanhã,  juntamente  a  esse  tributo  aos  mortos  e
desaparecidos políticos, às 17 horas, no Viaduto Helena Greco, ao lado da Avenida
Bia Fortes.

A denúncia que quero fazer é que eu e o Bruno estávamos fotografando o busto de
Caxias, onde havia sido pregado um flyer desse cartaz, quando fomos abordados, de
maneira truculenta e absolutamente inaceitável, por dois guardas municipais, cujos
nomes  são  Itamar  Silva  e  Jardel  Henrique,  que  já  estavam  com  uma  taser
empunhada.  Todos sabemos que essa arma é de tortura e dá choques elétricos.
Tortura é crime contra a humanidade, e é crime imprescritível e inafiançável, ou seja,
não é passível de fiança. Com essa arma em punho, ameaçaram-nos e disseram
para o Bruno: “Encoste na parede que você será algemado e levado”. Ele respondeu:
“Não. Se vocês querem, podem abordar-me, mas vamos ver o porquê, o que estou
fazendo e  qual  é o problema”.  Continuaram empunhando a arma.  Coloquei-me à
frente e eles me empurraram uma, duas e, na terceira vez, jogaram o Bruno no chão,
imobilizaram-no e  passaram a  dar-lhe  choques elétricos  em praça pública,  a  céu
aberto, durante 5 ou 10 minutos. Nesse ínterim, começou a aparecer, na Praça de
Santa Tereza, um verdadeiro esquadrão da Polícia Militar chefiado pela Cel. Cláudia,
comandante  de  policiamento  da  capital,  que  também  passou  a  reprimir-me  e  é
responsável  por  todas  essas  lesões  que  apresento  aqui.  Na  verdade,  ela  é
responsável pela coordenação dessa operação.

Quando a Polícia Militar  chegou, a coisa ficou mais complicada ainda, porque a
repressão  e  truculência  foram  levadas  às  máximas  consequências.  Estavam
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presentes também lá três P2s. Um deles começou a me chutar e a chutar o Bruno.
Num determinado momento, eu já estava contida, e estou toda marcada por causa
disso. Depois o Bruno fará um pequeno depoimento. Eles me pegaram, lançaram-me
para dentro do camburão e me levaram para a central de flagrantes, na Pouso Alegre.
Ali também era um local de tortura - e continua sendo - onde havia a antiga Delegacia
de Furtos e Roubos. Chegando lá, colocaram-me dentro da carceragem da Polícia
Militar, onde já estavam detidos três homens. Depois de bastante protesto da minha
parte, ou seja, depois de eu protestar com muita veemência, retiraram-me de lá.

Para  eu  ter  direito  aos  tais  telefonemas  regulamentares,  que aparecem até  em
filmes, tive também de forçar a barra. Consegui dar alguns telefonemas, e, por meio
de alguns macetes, conseguimos acionar o pessoal. Então os nossos companheiros,
a Frente Independente pela Memória, Verdade e Justiça, do Instituto Helena Greco de
Direitos Humanos e Cidadania, da AGB - os nossos companheiros são advogados
jubilados -, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e alguns veículos
da mídia compareceram, e o pessoal começou a perceber que a coisa não era tão
simples. Mesmo assim, ficamos a noite inteira naquele lugar, um ambiente horrível,
ambiente de delegacia, de repressão e tortura. Ficamos naquele lugar até as 5 horas.
Depois fomos ao Instituto de Medicina Legal para fazer exame de corpo de delito.

O  que  quero  colocar  aqui  é  o  seguinte:  é  uma  coincidência  histórica  muito
significativa o fato de isso acontecer na antevéspera do aniversário de 50 anos do
golpe militar. Estamos percebendo que o aparato repressivo continua montado, que a
Polícia Militar continua atuando como um exército no campo de batalha. O que um
exército, em um campo de batalha, faz? Elimina os inimigos. Quem são os inimigos
internos? São os de sempre. As classes torturadas de sempre são os moradores de
periferias, de favelas, os que vivem no limiar da miséria e os movimentos sociais. Há
uma criminalização dos movimentos sociais muito aguda e muito aprofundada que a
gente não pode tolerar. O que nós, do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e
Cidadania  e  da  Frente  Independente  pela  Memória,  Verdade  e  Justiça  de  Minas
Gerais exigimos? Exigimos o desmantelamento do aparato repressivo, uma bandeira
histórica do movimento pela anistia ampla, geral e irrestrita, do movimento contra a
ditadura. Até hoje esse aparelho repressivo continua ativo, atuando dessa forma que
estamos vendo.
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Há outra denúncia: hoje, pela manhã, véspera do aniversário do golpe militar, dia 1º
de abril, companheiros do Sindicato Marreta, que é dos trabalhadores da construção
civil,  e  da  Liga  Operária  foram  presos  em  Sete  Lagoas  só  porque  estavam
panfletando, denunciando a falta de pagamento dos operários da construção civil de
uma  obra,  também  de  parceria  público-privada,  do  Minha  Casa  Minha  Vida  do
governo Dilma. Não podemos permitir isso. Os companheiros estão presos até agora.
A gente sabe o que acontece quando é peão que também está preso. Não podemos,
de forma alguma, tolerar isso. A nossa exigência não é reivindicação, é que haja, de
uma vez por todas, o desmantelamento desse aparato repressivo, que haja o fim das
polícias. A desmilitarização da Polícia Militar, para nós, é pouco. É preciso acabar
com a Polícia Militar. A Polícia Militar do Brasil é a mais violenta do mundo, não é uma
das, não, é a mais violenta do mundo, e a de Minas Gerais não fica atrás disso. Então
exigimos o fim das polícias e da Guarda Municipal, que tem atuado na mesma lógica
da Polícia Militar. Basta vermos não só o que aconteceu ontem e hoje, mas a atuação
da Polícias Civil e Militar e da Guarda Municipal também nas belas jornadas de junho
e julho do ano passado.

Exigimos também o fim da força nacional de segurança pública. Não toleramos,
definitivamente, que o aparato repressivo continue montado e atuando dessa forma.
É isso que trazemos. Sei que aqui não é instância para isso, agora estamos em um
ato de discussão, de combate ao golpe militar, mas a gente também quer encaminhar
essa questão à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. É essa
denúncia que venho trazer. Vou ocupar o meu tempo com isso. Teria muita coisa para
falar sobre a ditadura militar. Acho que é exatamente isso. O passado não conhece o
seu  lugar,  está  sempre  presente.  Temos  de  desmantelar  o  aparato  repressivo  e
acabar com a tortura como política de Estado, a instituição forte, a política de Estado
é método de governo.

Agora a Guarda Municipal tem um aparelhinho de torturar as pessoas no meio da
rua,  em  praça  pública,  a  céu  aberto.  Não  podemos  definitivamente  aceitar  essa
situação. É isso que vim trazer.

Desculpem-me a veemência, mas a indignação é muito grande. Se os senhores
permitirem, nosso companheiro da Frente Independente do Instituto Helena Greco de
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Direitos  Humanos e  Cidadania vai  falar,  porque essa é  uma das  denúncias  mais
graves que podemos trazer a esta Casa.

O presidente - Muito bem, Bizoca. Obrigado. Depois faremos o encaminhamento às
denúncias  colocadas  pela  Bizoca,  por  meio  da  Comissão  de  Direitos  Humanos.
Vamos  escutar  os  outros  companheiros  que  estão  inscritos,  e  depois  farei  o
encaminhamento  das  questões  levantadas.  OK, Bizoca?  Entretanto  fica  evidente
nossa solidariedade. Vamos fazer os encaminhamentos necessários.

O Bruno pediu para complementar a fala da Bizoca. Depois falarão a Sandra, o
Braz e o Renato. Como a Sandra não está, com a palavra, o Bruno.

O Sr. Bruno Alcântara Soares - Boa tarde a todas e a todos. Sou Bruno, membro do
Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania e da Frente Independente
pela Memória, Verdade e Justiça. Estávamos na Praça Duque de Caxias, no Bairro
Santa Tereza,  fotografando um monumento,  onde afixaram este  pequeno  flyer ou
mosquito. Ele estava colado no monumento. Quando fomos tirar a foto, apareceram
dois guardas municipais, um do lado do coreto e o outro do outro lado. Eles chegaram
nos cercando e apontando a arma  taser,  uma arma de eletricidade, uma arma de
tortura, que dá choque. Apontaram-me a arma e, quando iam atirar, a Heloísa entrou
na minha frente.  Quando ela  fez  isso,  eles  a  empurraram e  a  jogaram no chão.
Conseguiram me pegar e queriam que eu me encostasse no muro para ser algemado
e levado, porque havia depredado o patrimônio público. Na verdade, informei-lhes
que estava tirando fotos. Deram-me choques elétricos nas costas, nos braços e no
peito. Avisei que meu coração estava disparando, mas eles continuaram fixando-me
no chão e dando choques.

Uma pessoa à paisana ou um P2 chegou e me deu um chute na barriga e outro na
Heloísa, na Bizoca. Perguntei-lhe porque estava fazendo isso, quando ele me disse
que era da polícia e que policial podia fazer tudo. Na delegacia, informaram-nos que
eles não eram policiais, senão isso descaracterizaria os P2. São testemunhas a favor
dos guardas municipais e disseram que a Heloísa bateu nos policiais, que linchamos
os policiais. Informei-lhes que a Heloísa tinha 62 anos e que não tinha como agredi-
los.

Eu estava imobilizado no chão, tomando choques. Quando fui algemado,  minha
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cabeça foi pressionada ao chão. Trocaram as algemas da Guarda Municipal pelas da
Polícia Militar. Fui jogado e fiquei numa cela onde havia bastante urina. Como não
tinha lugar para mijar, ficávamos patinando na urina, e eu estava de sandálias. Fiquei
machucado no ombro. Tenho vários ferimentos no ombro, no braço, na perna e no pé.
Estou mancando,  pois  minha perna está muito machucada.  Tenho dificuldade em
andar. Estou arrumando um atestado para não ir à escola e não dar aulas, porque
não estou conseguindo. Aliás, vou sair daqui e tentar conseguir um posto de saúde.
Só cheguei em casa às 6 horas da manhã. Esse evento ocorreu entre 6h30min da
noite até de manhã. Fui torturado na rua.

As pessoas perceberam e disseram que realmente aquilo era uma covardia. Um
jovem que disse que aquilo era covardia foi levado algemado junto comigo. Ele só
disse que aquela situação era uma covardia. Aí a Cel. Cláudia disse-lhe: “Você já é
conhecido”. E mandou algemá-lo. Botaram o joelho na minha cabeça e me chutaram.
Foi isso o que aconteceu.

Agradeço o espaço para fazer essa denúncia e dizer que até hoje a questão da
tortura e da violência policial existe. Nós sempre nos posicionamos contra ela e não
iremos abrir  mão da opinião de  que queremos o fim da Guarda Municipal  e das
polícias. Agradeço a todos e uma boa tarde.

O presidente - Obrigado, Bruno. Bizoca, você vai falar?
A Sra. Heloísa Greco - Eu só quero reforçar para que todos compareçam.
O presidente - Qual é o nome dos guardas?
O Sr.  Bruno  da Alcântara  Soares -  Itamar,  que inclusive  já  torturou  antes  esse

companheiro que foi levado, e Jardel. Um dos… chama-se Sandro.
O presidente - Só estavam vocês dois, o Bruno e a Bizoca?
A Sra. Heloísa Greco - Só nós dois.  O pessoal que estava em volta,  saindo da

missa, deparou com essa história, e tivemos apoio. Só quero reforçar para que todos
compareçam na manifestação amanhã. Manifestação em repúdio ao golpe militar de
1964 - abaixo a ditadura, às 17 horas, no Viaduto Dona Helena Greco, do lado da
Avenida  Bias  Fortes,  para  repudiarmos  a ditadura,  prestar  um  tributo  aos  mortos
desaparecidos e fazer a renomeação popular do viaduto. Muito obrigada.

O presidente - Obrigado, Bizoca e Bruno. Vamos fazer o seguinte encaminhamento:
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esta  hoje  não  é  uma  reunião  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  então  seria
importante que vocês viessem à reunião da comissão na quarta-feira, às 9 horas, e
vocês já ficam inscritos no pinga-fogo. Quanto a esse caso de Sete Lagoas que você
expôs,  poderá  trazer  os  companheiros.  Vocês  ficam  inscritos  no  pinga-fogo  da
Comissão de Direitos Humanos, e lá trataremos das medidas a serem tomadas, dos
requerimentos e encaminhamentos. Mas fica aqui a nossa solidariedade à Bizoca e
ao Bruno.  Vamos cuidar  desse assunto  especificamente na  Comissão de Direitos
Humanos.

Com a palavra, o Sr. Brás Teixeira da Cruz.
O Sr.  Braz Teixeira da Cruz - Senhores membros da Mesa, especialmente meu

grande companheiro Vicente e o outro nobre companheiro que tomou parte na luta
armada, pois gostei muito da sua fala. Atualmente, sou do Centro Cultural Manoel
Lisboa, esse grande estudante que foi assassinado pelas tropas militares. Temos de
repudiar esses fatos acontecidos no Brasil. Não podemos aceitar que Barack Oboba -
não  é  Barack  Obama  -  intervenha  no  nosso  país.  Quando  a  ditadura  militar  foi
imposta ao  País,  cinco  fragatas  norte-americanas foram enviadas pelo  presidente
Lyndon  Johnson  para  intervir  nos  assuntos  internos  do  Brasil  se  houvesse  uma
reação do povo brasileiro na deposição do presidente João Goulart.

Estamos vivendo atualmente um momento difícil,  e quero conclamar a juventude
brasileira, principalmente a de Belo Horizonte, para relembrar os momentos em que
anteriormente  a  juventude  saía  em  praças  públicas  e  lutava  pelos  direitos  e
reivindicações.  Que  os  estudantes,  que  os  camponeses,  que  os  trabalhadores
estejam  alerta,  porque  ainda,  dependendo,  poderá  haver  um  novo  golpe.  Venho
trazer um protesto perante a Assembleia Legislativa e os deputados Durval Ângelo e
Rogério Correia. Não é admissível que dois coronéis da PM, um coronel da reserva e
outro coronel da ativa, no dia da passeata Com Deus pela Família e Liberdade, na
porta do 12º RI, viessem declarar: “Forças Armadas na rua já”. Que Forças Armadas
na rua já? Não, é o povo na rua já. Não podemos aceitar isso, é inadmissível. E que a
Assembleia Legislativa continue com esse programa que está promovendo, levando
às camadas brasileiras  e ao povo o seu repúdio contra todo esse fator  que está
acontecendo no nosso país.  Militares  na rua  não.  Esse projeto de  o Exército,  as
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Forças Armadas ocuparem as ruas, não. O dever das Forças Armadas é proteger e
defender a soberania nacional contra qualquer forma de imperialismo, e não ir para
as ruas.

Aqui não tem bandido, só trabalhadores que querem conquistar uma vida melhor
para  eles,  para  seus  filhos,  para  toda  família  brasileira.  Povo  unido  jamais  será
vencido! As três forças hoje existentes no País são os operários, os estudantes e os
camponeses.  Salve  o  povo  brasileiro!  Viva  a  ditadura  do  proletariado!  Viva  o
socialismo brasileiro!

O presidente - Muito obrigado, Braz. Está inscrito também o Sr. Renato Campos
Amaral, a quem passo a palavra.

O Sr. Renato Campos Amaral - Boa tarde a todos. Meu nome é Renato. Sou do
Movimento  Luta  de  Classes  do  Partido  Comunista  Revolucionário.  Primeiramente
queria dizer que é muito importante discutirmos crimes praticados pelo governo militar
brasileiro na ditadura civil-militar,  mas é importante também situarmos o que vem
acontecendo hoje no Brasil. Por exemplo, o caso do Amarildo é parecidíssimo com o
caso do deputado Rubens Paiva. Foram ouvidos seus gritos durante a tortura e até
hoje não se sabe onde está seu corpo. Até hoje não sabemos também onde está o
corpo do Stuart  Angel.  O caso dele  é muito  parecido  com o  da Cláudia,  que foi
arrastada por um carro pelas ruas do Rio de Janeiro.  Ele também foi torturado e
arrastado.  Seus  punhos  foram amarrados  no para-choque  do carro,  enquanto  foi
arrastado, a fim de que entregasse onde estava o Lamarca. Ele não entregou. Tantos
outros,  que  estão  vivos  até  hoje  porque  foram  ajudados  por  companheiros  que
lutaram  pela  democracia  e  por  uma  sociedade  mais  justa,  por  uma  sociedade
democrática,  que  é  o  socialismo,  também  não  entregaram  nenhum  dos
companheiros.

Precisamos fazer uma denúncia muito importante. O que aconteceu com a Bizoca e
com o Bruno, ontem, infelizmente está enquadrado numa lei publicada no dia 3 de
fevereiro de 2014, não de 1968 ou de 1971. Refiro-me à garantia da lei e da ordem.
Ela foi promulgada pelo Ministério de Defesa que temos hoje. Precisamos rever os
crimes da ditadura e punir os torturadores. Isso tem de ser feito. A justiça de transição
tem  de  punir  os  torturadores  para  não  parecer  que  nada  aconteceu.  É  comum
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relativizarmos  a  tortura,  crime  que  não  prescreve.  Tortura  é  um  crime  contra  a
humanidade, por isso os torturadores devem ser punidos. Se não forem punidos, o
que acontece? Faz-se uma manifestação, para onde vai o Exército contra o povo que
se mobiliza. Jogam bomba de gás lacrimogênio e usam bala de borracha. Prendem,
torturam e usam choque hoje no Brasil e ainda têm coragem de assinar uma lei que
tem como base a Lei nº 4.737, de 1965.

Essa lei assinada e promulgada, infelizmente, pelo atual Ministério da Defesa tem
base nas leis de 1965 e de 1979. Se estamos falando “ditadura nunca mais”, essa lei
não pode passar.  É um absurdo,  um crime contra o passado brasileiro,  contra os
movimentos sociais do Brasil, contra aqueles que foram torturados, contra aqueles
falsamente anistiados. Os torturadores devem ser punidos. É um crime contra todo o
povo brasileiro passar uma lei que diz que o inimigo continua sendo o povo brasileiro.
Para a ditadura militar, o maior inimigo era o povo que ia para as ruas. Segundo uma
charge da exposição que está agora na Assembleia Legislativa, o povo era ilegal. Isso
está sendo repetido com essa lei. Essa lei visa garantir o que acontecerá no ano de
2014, por causa da Copa do Mundo, por vontade de alguns setores do governo.

Precisamos denunciar essa lei e lutar para que seja possível revermos os crimes da
ditadura, para que se punam os torturadores. Precisamos cada vez mais falar o que
está acontecendo. Ainda não conquistamos a democracia. O aparato repressivo da
ditadura militar está pronto e organizado para o caso de ser chamado novamente a
interferir na política brasileira. É fundamental fazermos esse debate, resgatarmos os
crimes da ditadura e punirmos quem tem de ser punido. Precisamos nos lembrar dos
nossos  heróis:  José  Carlos  da  Mata  Machado,  Hélcio  Pereira  Fortes  e  os
companheiros que lutaram contra a ditadura militar. São heróis da pátria brasileira.

O presidente -  Obrigado, Renato.  O último inscrito é Gladson Reis  da Cruz,  da
UNE.

O Sr. Gladson Reis da Cruz - Boa tarde a todos os companheiros e companheiras
da Mesa e aos presentes.

A primeira coisa importante a dizer é que aqueles que mais temem a abertura dos
arquivos  da  ditadura  são  os  que  se  enriqueceram  com  ela.  Até  hoje  eles  se
enriquecem a custas do povo brasileiro. As grandes construtoras é que financiam as
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prefeituras  e vários  vereadores para estes  promoverem o despejo,  fortalecendo a
especulação imobiliária. A máfia do transporte coletivo de Belo Horizonte é formada
pelos mesmos empresários que reprimiram a greve dos rodoviários em 1979. Até hoje
eles estão dirigindo economicamente nosso país. Nesse sentido, é necessário punir
esses setores. Creio que ainda existem muitas conciliações dos governos.

Uma das outras questões aqui colocadas - hoje na parte da manhã, pouco se falou
disso -, e o Renato já a citou agora, é a necessidade de se punirem os torturadores.
Seria importante o companheiro que fez o movimento comunitário em vilas e favelas
de Belo Horizonte falar, porque a mesma política adotada na ditadura ainda persiste,
principalmente contra a juventude das periferias, contra os jovens negros de Belo
Horizonte e das favelas do nosso país.

Há duas semanas - acho que esse relato chegou à Comissão de Direitos Humanos,
e, se não tiver chegado, a comissão deverá acompanhar o caso -, o jovem Adaílson
Souza Santos, dono de um pet shop, tomou no queixo um tiro de um policial militar
porque foi acusado de tentar agredir o policial com uma chave de moto. Parece que
esse jovem está ficando paraplégico. É importante a família dele acompanhar esse
caso.  O policial  que fez isso tem o apelido de Magaiver  lá  no bairro. Ele já está
acostumado a bater na galera mais nova, a dar geral daquela forma, e está livre,
solto.  A impunidade continua até  hoje.  Assim,  precisamos  compreender  que  essa
democracia que cumprimos se deve ao sangue de vários jovens como o Ernestinho
Guimarães, ex-presidente da UNE. Até hoje o corpo dele não foi encontrado.

Nós, jovens, no ano passado fomos às ruas e experimentamos as mesmas táticas
do aparato de repressão,  de intimidação das delegacias, de tiro,  de porrada e de
bomba.  Este  ano o  governo  Anastasia,  para  proteger  os  interesses  da  Fifa,  está
montando  um  grande  aparato.  Foram  gastos  mais  de  R$200.000.000,00  com
equipamentos  de  repressão  para  a  Copa  do  Mundo.  Não  queremos  mais  esse
aparado do Estado.  Ele quer  defender  as classes dominantes reprimindo o povo.
Precisamos punir os censuradores e fazer justiça. Nesse intuito, nós, jovens, estamos
indo às ruas em vários lugares deste país, fazendo ocupações.

Amanhã vamos estar aqui, e quinta-feira vamos realizar um ato contra o aumento
das passagens, para manter firme essa luta. Esses companheiros que tombaram não
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tombaram  em  vão.  Acho  que  é  muito  importante  para  nós,  que  somos  jovens,
continuarmos  levantando  essa  bandeira.  Devemos  deixar  bem  clara  a  atualidade
dessa bandeira. Vários desses companheiros que tombaram lutaram. Muitos dizem
que isso é utopia, que é luta pelo socialismo, mas vemos que não. Há necessidade
de se atualizar essa pauta.

Tenham a compreensão de que a luta desses companheiros pela democracia, pela
justiça  e  pelo  socialismo  continua,  mesmo  com  a  derrubada  da  ditadura.  Vários
desses companheiros continuam de pé, e a bandeira está firme nas mãos dos jovens
brasileiros.

O presidente - Muito obrigado. Chegamos ao final das inscrições. Agora vou passar
à  Mesa  dos  trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Wellington  Moreira  Diniz  para  suas
considerações finais.

O Sr. Wellington Moreira Diniz - Muito obrigado. De Angélica Paiva, chegou por e-
mail  a  seguinte  mensagem:  “Gostaria  que  o  senhor  relatasse  um  pouco  da  sua
experiência como segurança de Carlos Lamarca e também de Fidel Castro, no Chile”.

Bom, não tenho muito a relatar. Do Lamarca, tenho uma história talvez curiosa. Eu
era de um grupo de unidade de combate quando vi aquele capitão que treinava os
bancários contra os assaltos a bancos. O meu grupo, a minha célula decidiu matar o
Lamarca, pois não podíamos deixá-lo treinar os caixas de banco para atirar na gente.
Mas eu não sabia que o Lamarca fazia parte do comando nacional da organização e
fui  designado  para  cuidar  dele.  Acompanhei  o  Lamarca  durante  a  sua  cirurgia
plástica, durante todo o período em que atuávamos no Rio de Janeiro e São Paulo.
Fui preso justamente como chefe de segurança porque teríamos uma reunião que iria
definir o sequestro do vice-presidente, o Rademaker, e do Gary Prado, que matou o
Che Guevara. Então, fui conferir o aparelho, mas o exército já estava lá, e fui preso.

Quanto ao Fidel,  saí daqui  trocado pelo embaixador suíço. Fui para o Chile,  no
governo do Allende. O Pinochet deu o golpe e também me pediu ajuda - saí em sua
segunda lista. Antes do Pinochet, o Fidel Castro fez uma visita ao Chile. Nessa visita,
algumas pessoas com um pouco mais de experiência e habilidades militares foram
selecionadas para acompanhar o Fidel Castro - entre elas, eu. Depois tive a grande
honra e o prazer de fumar um puro Romeo y Julieta, tomando rum com o camarada
comandante Fidel Castro. Essa é a parte boa.
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No mais,  quero ressaltar  a oportunidade deste evento.  A única coisa que posso
dizer  é que se hoje vivemos um presente é porque tivemos mãos para construir,
participar e fazer a história que gerou os dias de hoje. Se queremos felicidade, paz e
liberdade, cabe-nos a construção do nosso futuro. É hora de assumirmos a nossa
responsabilidade não somente com os movimentos sociais, mas fundamentalmente
com nossa dignidade e integridade de seres humanos. Temos a grande oportunidade
de escolher ser passíveis da história ou construtores da história do amanhã.

O presidente - Obrigado, Wellington. Com a palavra, Cida, de Unaí.
A  Sra.  Maria  Aparecida  Rodrigues  de  Miranda  -  Quero,  nas  minhas  últimas

palavras, ressaltar a minha alegria por esta oportunidade. Deixo a mensagem de que,
apesar de todas essas dificuldades e violências vividas por todos nós, incluindo os
anônimos, as lideranças e os trabalhadores, que as sofrem até hoje, é possível, com
nossa ação social, interferir nessa realidade de violência.

Quero novamente fazer um apelo à Assembleia Legislativa e a todos aqueles que
aqui se encontram: a Comissão da Verdade de Minas Gerais deve tomar para si a
responsabilidade e o desafio de realmente resgatar a história e a memória das lutas
camponesas no nosso estado.  Dessa forma, daremos grande contribuição a esse
debate. Nas bases da violência no campo e da desigualdade social está a estrutura
que, no meu ponto de vista, não foi alterada. Ainda precisamos lutar muito por isso.
Não  é  possível  avançar  na  democracia  sem  enfrentar  essas  bases  que  ainda
prevalecem no nosso país.

A grande maioria das intervenções aqui foi feita por jovens. O Wellington, estudante
de filosofia, perguntou quais são os caminhos que podemos apontar nessa realidade.
Eu diria que é o caminho da reação, da organização, da conscientização, do papel de
cada  um  de  nós.  É  a  nossa  transformação,  é  a  nossa  decisão  de  vida.  Não
terminamos essa obra, que é coletiva, é da humanidade. Nós fazemos a nossa parte.
Os problemas continuarão de outra maneira, é claro. Fazemos conquistas o tempo
todo, mas elas se tornam insuficientes, precisamos de outras conquistas e assim por
diante. Então, nós fazemos parte desse elo da construção da humanidade, da luta por
vida digna para todas as pessoas. Eu me insiro nessa luta e faço um apelo para
resgatarmos  as lutas  no  campo;  reconhecermos  as  lutas  dos  indígenas,  que são
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remanescentes  da  ocupação  violenta  no  Brasil;  reconhecermos  as  lutas  dos
quilombolas, que foram escravizados em nossas terras para garantir o progresso do
Brasil. Tudo isso faz parte do resgate da memória. Temos de fazer jus a todas essas
conquistas. Muito ainda há de ser feito. Obrigada.

O presidente - Obrigado, Maria Aparecida. Com a palavra, o Sr. Ênio Seabra, para
suas considerações finais.

O Sr. Ênio Seabra - Companheiros, agradeço a presença de todos. Falamos sobre
a  luta  dos  trabalhadores,  mas  foi  pouco,  tendo  em  vista  o  que  produzimos  e
passamos. É muito difícil transmitir em pouco tempo o que aconteceu. Às vezes, os
companheiros ficam desiludidos. Mas a continuidade da luta é muito difícil mesmo.
Eles não vieram para deixar o pessoal à vontade para continuar a luta, como se nada
tivesse acontecido. Eles vieram para repreender mesmo, para acabar, derrubar e não
dar chance de ninguém lutar. Por isso é que a dificuldade é grande. As pessoas que
estão  começando  também  precisam  se  enquadrar,  procurar  entender  o  povo,
participar das lutas. Sem participação não dá. De vez em quando precisamos fazer
um debate para que todos vejam a dificuldade.  Quantos companheiros  chegaram
aqui?  Quantos  havia  aqui?  Precisamos  fazer  a  análise  final.  Agradeço  a
oportunidade. Podemos discutir sobre o que aconteceu e está acontecendo aqui e
fora daqui.

Vamos  aguardar,  companheiros.  Estejam  certos  de  que,  como se  diz,  onde  há
fumaça há fogo. E no Brasil sempre tem fumaça.

O presidente - Muito obrigado, Ênio Seabra. Antes de passar a palavra ao Cléber
Maia,  gostaria  de mostrar  aqui  uma foto de  1977 que diz respeito  à  tentativa  da
realização do III ENE - não sei se vai dar para a câmera pegar a foto. Eram muitos
policiais que estavam com escopetas. Enquanto os estudantes estavam sendo presos
lá dentro, as bombas estouravam do lado de fora. Esse ocorrido se deu em 1977,
mas foi  um movimento  que também acabou contribuindo  com o  início  do  fim  do
regime militar, pois em 1978 vieram as greves de São Bernardo do Campo. Era muita
repressão. O Cléber Maia também participou desse momento. Você estava do lado
de fora,  não é,  Cléber? Eu estava do lado de dentro,  mas na época eu não era
dirigente estudantil. Estava mais como o que o pessoal chamava: massa avançada.
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Eram  muitos  policiais,  foi  uma  repressão  muito  grande  aos  estudantes.  Aquele
momento mostrou que a ditadura não era capaz mais de reprimir todos, prender todos
e  torturar  todos.  Portanto,  tiveram  de  soltar  os  estudantes  naquele  dia.  Com  a
palavra, Cléber para que ele responda as perguntas e faça suas considerações finais.

O Sr. Cléber Consolatrix Maia - Estamos terminando aqui e gostaria de registrar -
principalmente eu, que participei das reuniões desde o início de fevereiro para poder
montar este ciclo de debate junto com o pessoal da GPI - que estou me sentindo
extremamente realizado. Apesar de ter sido demorado, com muita gente para fazer
uso da palavra, acho que conseguimos produzir aqui um retrato do que foram esses
50  anos  de  resistência  através  de  cada  uma  das  categorias  que  deram  o  seu
depoimento.

Essa  história  do  ENE  que  o  Rogério  está  mostrando  vai  me  ajudar,  aliás,  a
responder a pergunta da Juliana. Viu, Juliana? Ela não está mais aqui. O movimento
estudantil é, na verdade, uma função transitória em nossa vida. Enquanto estudante
você participa do movimento estudantil. Terminou essa fase de estudante, você acaba
indo para a vida, para sua atividade profissional. A pergunta da Juliana diz respeito ao
que  ocorre  com o  movimento  estudantil  de  hoje.  Ela  queria  que eu fizesse uma
análise  crítica  do  movimento  estudantil  atual.  Estou  desligado  do  movimento
estudantil.  Não  vivo  por  dentro  desse  movimento,  mas  acho  que,  guardadas  as
devidas proporções, de acordo com a conjuntura e a realidade de cada momento, o
movimento estudantil tem sempre a mesma função na sociedade: despertar aqueles
militantes que estão ali para o futuro, despertar a consciência de todos para enfrentar
a construção da sociedade à frente.

Então hoje, como na minha época, o movimento estudantil tem várias organizações,
tem várias contradições, tem uma determinada força que tem hegemonia na UNE. Na
minha  época  também  era  desse  jeito.  Mas  o  movimento  estudantil  cumpre  esse
papel. Ele é um formador de quadros tanto para a luta pela construção da sociedade
como para a formação de novos políticos, para formação de novos dirigentes, para
formação de novas pessoas que estarão contribuindo. Acho que é isso. Movimento
estudantil vai cumprir esse papel sempre.

No mais, quero agradecer a oportunidade que tive aqui na Assembleia de participar
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deste  debate  dos  50  anos  do  golpe  de  1964 e  digo  que estaremos  na luta  nos
próximos 50 anos. Queira Deus que estejamos aqui de novo daqui a 50 anos fazendo
um balanço positivo da nossa luta. Muito obrigado.

O  presidente  -  Obrigado,  Cléber.  Passamos  agora  às  considerações  finais  de
Antônio Ribeiro Romanelli.

O Sr.  Antônio  Ribeiro  Romanelli  -  Tenho aqui  em mãos uma questão de Lucas
Queiroz Rodrigues. Ele ainda está aí? Ele diz assim: “Com o sucesso do movimento
contra  a  ditadura,  que  ideias,  ações  e  diretrizes  podem  ser  estendidas  à  atual
conjuntura que luta por uma maior representação política e menos corrupção?”.

Tomo a primeira expressão, a primeira linha: “Com o sucesso do movimento contra
a ditadura”. Entendo que essa afirmação deve ser tomada com um grãozinho de sal,
ou,  como  diziam  os  romanos,  cum  grano  salis,  porque  realmente  temos  algum
sucesso, mas não temos o sucesso completo. Esses painéis de hoje demonstram
claramente que existe muita luta pela frente para falarmos em sucesso absoluto.

Continuando, ele pede uma opinião sobre “ideias, ações e diretrizes que podem ser
estendidas à atual conjuntura que luta por uma maior representação política e menos
corrupção”.  Lucas,  você tocou na grande ferida.  Realmente eu não saberia dar a
receita, mas posso dizer, resumindo, que tudo isso que você pede - ideias, ações e
diretrizes - poderia ser resumido em duas palavras: alerta e ação. Por quê? Porque
vimos perfeitamente - e aqui hoje foi denunciado - que a direita não está totalmente
calada, ela está querendo falar. O Sílvio Santos, grande camelô deste país e dono do
SBT, colocou o seu canal de televisão para conclamar o Brasil inteiro para a Marcha
da Família com Deus pela Liberdade para pedir a volta dos militares. Meu Deus do
céu, quanta ignorância em relação à história, e não falo ignorância total, falo quanto à
história  recente  deste  país.  Será  que eles  não  acreditam? Um  coronel  deu uma
entrevista  em  Brasília  ontem  ou  anteontem  dizendo  que  decapitava  etc.  Há  as
questões do Brilhante Ustra, que disse que, se tivesse de fazer outra, faria a mesma
coisa.  Esse  pessoal  quer  sair  para  a  rua  pedindo  que  voltem  esses  carrascos,
pedindo que volte essa tragédia? Meu Deus do céu.

Lucas, não sei o que dizer a não ser que precisamos ficar constantemente alerta.
Aqui vou usar uma expressão antiga de Mílton Campos, ministro da Justiça do ditador
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Castelo  Branco,  portanto  auxiliar  do  golpe  da  ditadura  no  princípio:  “O  preço  da
liberdade é a eterna vigilância”. Nesse caso, ele estava certo.

Lucas, não sei se respondi a sua pergunta, mas foi o que entendi. Se não, perdoe-
me a deficiência da minha inteligência.

O presidente - Romanelli, muito obrigado pela sua contribuição e por estar desde a
manhã conosco no debate. Agora, vou passar a palavra para a Zélia, que irá fazer o
fechamento com suas considerações finais.

A Sra. Zélia Rogedo - Agradeço esta oportunidade de poder participar com vocês.
Tenho em mãos duas perguntas, que irei responder em bloco.

A primeira pergunta é do João Pedro: “Como o hedonismo e o marxismo afetam a
democracia  brasileira?”.  A segunda  é  do  Bruno  Gomes:  “Algum  movimento  deve
surgir  entre  os  jovens  desta  atual  geração  para  conscientizar  e  ensinar  sobre  a
história da ditadura e sobre o que é a democracia e a sua importância?” e “Quando
deve ser feito esse movimento?”. Acho muito importante que os jovens se organizem,
a partir de um conhecimento da história do Brasil, ou seja, não se começa do nada,
começa-se algum movimento a partir de um conhecimento, de uma experiência, do
que foi  o nosso passado recente.  É importante a participação dos jovens, porque
esse país está para ser construído e estamos construindo-o com muita dificuldade.
Há muita coisa a ser feita.  Estamos retrocedendo em muitas coisas. Participei do
movimento feminista e percebo que hoje as mulheres estão dando um passo para
trás. Lutávamos contra a mulher ser objeto de cama e mesa. E, hoje, por causa da
mentalidade retrógrada, machista, disseminada pela mídia, a mulher está voltando a
ser objeto de cama e mesa. Haja vista a pesquisa que saiu, há pouco tempo, sobre o
estupro.

As juventudes precisam se mobilizar para conquistar e construir uma democracia
efetiva.  Digo  “juventudes”,  porque  as  juventudes  das  periferias  e  das  favelas,
especialmente a negra, estão sendo eliminadas deste país. Precisamos pensar na
juventude das periferias que, por pressão da mídia, por tentarem imitar o que a classe
média faz, privilegiam roupa de marca e não uma educação de marca, à qual tem
direito.  Digo  “juventudes”,  porque  há  juventudes  dos  quilombolas.  Esse  país
escravocrata está devendo um resgate de tudo isso. Digo “juventudes”, porque há
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indígenas assassinados nesse país, em que o agrotóxico é difundido normalmente,
em que o agronegócio está conquistando cada vez mais espaço. Hoje, esse país é
complexo. Então, vocês, jovens, têm uma tarefa bonita e imensa para ser feita:  a
construção da democracia, a visibilidade do que está sendo feito hoje.

Foi  falado  que  não  houve  reforma  agrária  no  País.  Não  houve  mesmo.  Estão
fazendo a expansão do agronegócio, a expansão das mineradoras, a expansão do
agrotóxico.  Vocês  têm  uma  tarefa  pela  frente.  Esse  trabalho  de  construção  da
democracia não termina nunca. Estamos confiando em vocês, em vocês do Colégio
Bernoulli. São vocês? Pois é, mandem ver, gente. Há muita coisa para se fazer.

Eu iria  falar  de uma questão nessa resposta,  mas me esqueci,  como havia me
esquecido outras vezes. Quando falei das forças que dividiam o período pré-64, falei
da igreja da direita, tradição, família e propriedade, mas não falei do meu lado, que
era  um  movimento  de  ação  católica  fortíssimo  e  que  estava  trabalhando  os
movimentos sociais, as lutas pelas reformas de base e que levou ferro também.

O presidente - Muito bem, Zélia. Com a palavra, Pedro Jorge.
O Sr. Pedro Jorge - Gostaria de manifestar aqui a ótica de um adolescente nas ruas

de  Belo  Horizonte,  presenciando  a  repressão  violenta  aos  movimentos,  aos
estudantes, aos protestos.

Eu tinha entre 10 e 13 anos de idade e já trabalhava. O jovem de hoje não tem ideia
de  como  era  essa  repressão.  Acontecia  com  bomba  de  gás  lacrimogênio,  com
cachorros e muita bordoada. Quando pegava uma pessoa era para matar mesmo,
com  socos,  pezadas,  faziam  o  que  não  se  fazia  nem  com  um  animal.  Então  a
repressão era muito violenta. Além das pessoas que matavam, tínhamos muito medo
nas escolas. Pensávamos, percebíamos, mas não podíamos falar. Sabíamos que era
ditadura,  chegávamos  à  conclusão  de  que  era  um  golpe  de  Estado,  mas  nunca
podíamos falar em sala de aula, pois poderíamos ser discriminados. Se falássemos,
éramos tachados de perigosos e poderíamos ter problemas.

Havia ainda a repressão familiar. Sentíamos claramente como a ideologia de um
Estado que não respeita as liberdades influencia a educação na família, que é uma
célula. Por exemplo, eu queria estudar música, ser artista, mas não podia. Tive de
trabalhar, mas, graças a Deus, como eu era rebelde, já tinha a minha causa, que era
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a música. Tinha também os meus ídolos, e vale lembrar aqui Chico Buarque, Geraldo
Vandré e Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha. Vejam quanto a música foi importante
para mim, na minha formação como homem, como intelectual.  Com ela aprendi a
desenvolver  a  minha  inteligência  e  a  minha  percepção  para  enxergar  as  coisas.
Assim,  vejam  que a  família  funcionava  também como uma educadora  do  regime
militar, da repressão.

Era esse o depoimento que gostaria de dar. Peço ao presidente, deputado Rogério
Correia, que me inscreva no pinga-fogo, pois tenho uma história de 34 dias de prisão
por falta administrativa. Fui preso e fiquei incomunicável no México. Quando deveria
estar sendo medicado, fui deportado e escoltado por dois delegados da imigração,
que seria o mesmo que ser escoltado por delegados da Polícia Federal.  Foi uma
violência muito grande. Eles faziam pressão psicológica, dizendo que eu havia sido
surpreendido  dentro  da  casa  de  uma  pessoa  roubando,  além  de  ter  agredido
violentamente um policial. Era tudo mentira, além de outras mais. Era uma pressão
psicológica. Não me deixaram telefonar para a embaixada, para ninguém. Também
não me deixaram fumar o meu cigarro. Sou fumante e cortaram o meu cigarro. Assim,
por favor, inscreva-me para quarta-feira. Obrigado.

O  presidente  -  Obrigado  pela  contribuição.  Encerrando  o  dia  de  hoje,  vamos

anunciar o que teremos amanhã. Lembro que hoje foi o primeiro dia desse ciclo de
debates. Na parte da manhã, além do ato de abertura pela democracia, a palestra
“Direito à verdade,  à história e à memória”, proferida pela nossa ministra, além do

painel “Contexto do golpe militar de 64”. Primeiramente houve a contextualização da
cena política no Brasil naquela ocasião, o que levou ao golpe militar.  Na parte da
tarde,  houve  o  painel  “Múltiplos  olhares  da  resistência”,  mostrando  desde  a  luta

armada até os movimentos estudantis e de massa. Mostrou-se como se resistiu ao
regime militar.  O primeiro painel  de amanhã, na parte da manhã,  será o “Fim do
regime militar e transição: (des)caminhos e processos”. Haverá exposições e debates

contemplando  reflexões  acerca  do  período  de  distensão  e  abertura  política,  tais
como: Lei de Anistia - contexto histórico e debate atual; movimento pelas Diretas Já;
eleições indiretas, constituinte e redemocratização. Participarão: José Luiz Quadros,
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professor  da  UFMG;  Emílio  Peluso,  doutor  em  direito,  pelo  programa  de  pós-
graduação em direito pela Faculdade de Direito da UFMG, e membro do Grupo de

Estudos sobre Internacionalização do Direito e Justiça de Transição; e Ronald Rocha,
sociólogo e membro do Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda, diretor da UNE no
período  de  1969-1972.  O  Ronald  foi  servidor  da  Assembleia  Legislativa,  mas  se

aposentou recentemente. Diga-se de passagem, ele foi uma das pessoas que mais
contribuíram  para  a  formação  política  de  diversos  jovens  daquela  época  e  hoje
cidadãos,  como  é  o  meu  caso.  Ele  falará  sobre  o  fim  do  regime  militar  e  sua

transição.
Na parte da tarde, haverá o painel “Da redemocratização aos dias atuais: dilemas e

perspectivas”. Vamos chegar até os dias atuais. Estarão presentes: Edmundo Antônio

Dias,  procurador  da  República  do  Ministério  Público  Federal;  Beatriz  Cerqueira,
coordenadora do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais -
Sind-UTE - e presidenta da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais; e o

João Antônio de Paula, professor da UFMG. A Mesa será coordenada pelo deputado
André  Quintão,  que  estará  conosco  até  o  fim  dos  encaminhamentos.  Quero
agradecer,  mais  uma  vez,  a  presença  dele  como  presidente  da  Comissão  de

Participação Popular.
Agradeço aos componentes da Mesa.
A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifesta  seus

agradecimentos aos expositores, autoridades, telespectadores da TV Assembleia e
ao público em geral e convida a todos a participarem amanhã, a partir das 9 horas, da
continuação deste ciclo de debates.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia 1º de abril,

às  9  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 1º/4/2014.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 1º/4/2014

Presidência do Deputado Paulo Lamac
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Palavras do Presidente - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
- Palavras da Sra. Maria Cristina Rodrigues - Palavras dos Srs. Emílio Peluso Neder
Meyer  -  Palavras do  Sr.  Ronald  Rocha  -  Palavras  do  Sr. José  Luiz  Quadros  de
Magalhães - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Gustavo Valadares - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza
Prado - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

Abertura
O presidente (deputado Paulo Lamac) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião. Sob

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

Ata
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de debates Resistir
Sempre  -  Ditadura  Nunca  Mais  -  50  Anos  do  Golpe  de  64,  decorrente  de
requerimentos dos deputados André Quintão, Celinho do Sinttrocel, Durval Ângelo,
Paulo Lamac e Rogério Correia.

Composição da Mesa
O presidente - A presidência convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Emílio

Peluso Neder Meyer, doutor em direito pelo programa de pós-graduação em direito da
Faculdade  de  Direito  da  UFMG  e  membro  do  Grupo  de  Estudos  sobre
Internacionalização  do  Direito  e  Justiça  de  Transição  -  Idejust;  Ronald  Rocha,
sociólogo, membro do Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda - Isem - e diretor da
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UNE no período de 1969 a 1972; e José Luiz Quadros de Magalhães, doutor em
direito pela UFMG e pela Faculdade de Direito  da Universidade de Buenos Aires,
professor titular da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas -,
professor associado da UFMG e professor do programa de mestrado da Faculdade
de Direito do Sul de Minas; e a Exma. Sra.  Maria Cristina Rodrigues, integrante da
comissão organizadora deste evento.

Palavras do Presidente
Passaremos  alguns  avisos.  Estão  acontecendo  hoje  em  outros  locais  várias

atividades  organizadas  pela  sociedade  civil  e  por  outras  esferas  de  governo  em
memória dos 50 anos desse triste golpe para a democracia brasileira. Às 11h30min,
na  antessala  do  Plenário  desta  Casa,  teremos  o  lançamento  do  livro  Direitos
humanos  atual,  de  Inês  Virgínia  Prado  e  Flávia  Pioversan,  com  a  presença  dos
coautores,  os  Profs.  Emílio  Peluso Neder  e  Marcelo  Andrade Cattoni  de  Oliveira.
Também no mesmo local, no mesmo horário, teremos o lançamento do livro Justiça
de transição aos 25 anos da Constituição de 1988, no formato  e-book, organizado
também pelos professores Emílio Peluso e Marcelo Cattoni.

Às 13 horas, teremos uma aula-show O Menestrel e o General,  com canções de
Chico Buarque sobre a ditadura militar. Evento e atividade belíssimos. Recomendo e
sugiro a presença de todos que estiverem em condições de acompanhar essa aula-
show.  Às 17h30min,  no  teatro da  Assembleia,  também nesta  Casa,  teremos uma
sessão comentada do documentário Na Lei ou na Marra - 1964, Um Combate Antes
do Golpe, produzido pela TV Assembleia, com a presença do caro Antônio Ribeiro
Romaneli, coordenador da Comissão Estadual da Verdade e ex-presidente das Ligas
Camponesas  de  Minas  Gerais  e  da  Maria  Elisa  Linhares  Borges,  historiadora  e
pesquisadora da UFMG, que serão comentadores e debatedores do documentário.

Exposição 1964-1985:  A Subversão do Esquecimento,  principais  acontecimentos
sociais, políticos e culturais do período, compreendendo os antecedentes do golpe, o
golpe, os anos de chumbo e a distensão. Local: Galeria de Arte da Assembleia, até o
dia 30 de abril.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço
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para  a  apresentação  de  perguntas  aos  participantes  da  Mesa,  por  escrito  ou
oralmente, e de outras enviadas pelo formulário disponível pela internet, no portal da
Assembleia Legislativa. Para melhor organizarmos o debate, os participantes poderão
encaminhar  suas  perguntas  por  escrito  no  formulário  próprio  que  está  sendo
distribuído  pela  equipe  de  apoio.  Aqueles  que  desejarem  fazer  sua  intervenção
oralmente devem especificar isso no formulário, devendo, para registro, entregar o
conteúdo  da  intervenção  também  por  escrito.  Informamos  que  esta  reunião  está
sendo  transmitida  pela  TV  Assembleia,  e  os  telespectadores  também  poderão
participar: basta acessar o portal da Assembleia - www.almg.gov.br - , abrir o link com
o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Com a palavra, a Sra. Maria Cristina Rodrigues.
Palavras da Sra. Maria Cristina Rodrigues

Bom dia, deputado Paulo Lamac, deputado Durval Ângelo, deputada Liza Prado.
Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  Este  ciclo  de  debates  está  superando  as  nossas
expectativas, como militantes das causas sociais que vivemos o 1964, o 1968, os 21
anos de tortura, prisões, silêncio absoluto neste país.

Construído  com  muita  dedicação,  deputados  Paulo  Lamac  e  Durval  Ângelo  e
deputada Liza Prado, este seminário foi feito em dois momentos muito importantes:
ontem foi realizado um debate em torno das circunstâncias políticas e ideológicas que
permearam o golpe de 1964, que teve vários ensaios antes, sendo detonado num
mar de sangue a partir de 1964. O dia de hoje é de perspectivas, é o dia do que fazer.
Se  conquistamos,  por  meio  de  muita  luta,  muita  morte,  muito  abandono,  muito
sofrimento, muito cadáver sem enterro, muitas famílias sem saber onde estavam seus
filhos, pais e irmãos, hoje devemos trabalhar perspectivas. A democracia está aí, mas
não é algo sólido, concreto; é algo dinâmico, que pode ir para a frente e para trás. O
dia de hoje está aberto a um debate das instituições que regem o nosso país, das
nossas leis e das perspectivas de luta, militância que temos pela frente.

Considero que vão ser uma manhã e uma tarde muito importantes, porque vamos
debater  questões  centrais,  que  hoje  são  pedras  no  meio  do  caminho  de  uma
democracia plena. Bom dia a todos. Muito obrigada.

O presidente - Agradecemos à Maria Cristina não só a presença e a contribuição
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brilhante  na  organização  deste  ciclo  de  debates,  mas  também  a  luta,  a  batalha
pessoal, seus prejuízos e sacrifícios em prol da democracia e de todos os brasileiros.
Vamos  passar  ao  painel  “Fim  do  regime  militar  e  transição:  (des)caminhos  e
processos”.  Vamos contar,  para  a apresentação desse painel,  com o  Prof.  Emílio
Peluso, doutor em direito pelo programa de pós-graduação da UFMG e membro do
grupo de estudos sobre internacionalização do direito e da justiça de transição.

Palavras do Sr. Emílio Peluso Neder Meyer
Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos deputados Paulo

Lamac  e  Durval  Ângelo  e  à  deputada  Liza  Prado  a  iniciativa  tão  importante  e
fundamental para o resgate da memória da história do Brasil e para rememorar esse
momento importante da nossa história, que precisa ser lembrado, até para que não
se repita.

Cumprimento ainda o Prof. José Luiz Quadros de Magalhães, hoje meu colega; o
Prof.  Ronald  Rocha;  e  a  Sra.  Maria  Cristina  Rodrigues,  membro  da  comissão
organizadora deste ciclo de debates, importante e fundamental na definição de uma
programação  que  possa  abordar  questões  das  mais  sensíveis  para  o  processo
transicional atual.

Vou estabelecer alguns pontos na minha fala, na tentativa de elucidar alguns dos
aspectos mais fundamentais para a chamada justiça de transição e que diz respeito à
chamada responsabilização criminal de agentes por violações praticadas no curso de
uma ditadura. Uma das tarefas mais difíceis é construir uma noção geral ou pensar
em uma teoria sobre justiça de transição. Hoje conseguimos definir alguns pilares,
alguns elementos para chegarmos a um conceito de justiça de transição. Há uma
resolução do Conselho de Segurança da ONU que determina que, ao falarmos em
justiça  de  transição,  tentemos  abordar  pelo  menos  quatro  pilares,  quatro
fundamentos: de um lado, o direito à memória e à verdade; de outro, um sistema de
reparações;  além  de  um  sistema  de  responsabilização  individual  e  as  reformas
institucionais.

Se é complexo afirmar que há todos esses elementos em quaisquer transições de
sistemas autoritários para sistemas democráticos ou para modelos que pretendam
ser democráticos, tem-se observado nos recentes anos que dificilmente conseguimos



790
____________________________________________________________________________

nos livrar de uma perspectiva holística sobre o que seja justiça de transição. Falando
de outra forma, não podemos mais colocar de lado ou estabelecer contraposições ou
paradoxos comuns nas transições da década de 1980, principalmente. Por exemplo,
não há o paradoxo recorrentemente levantado de que haveria oposição entre verdade
e  justiça;  esses  são  elementos  que  se  constituem  reciprocamente.  Normalmente
verificamos  que,  após  determinado  período  de  consolidação  de  um  desses
elementos, acabamos nos desaguando em outros.

Na longa ditadura brasileira, verificamos que, a partir do regime autoritário, tivemos
um período transicional também bastante longo. Não estamos aqui debatendo sem
muitos motivos. Aliás, temos vários e numerosos motivos para colocar em discussão
não a transição brasileira, mas um conceito de justiça de transição no Brasil, ou seja,
de certas reivindicações normativas.

Não  são  reivindicações  morais,  mas  jurídicas.  São  normas  jurídicas  que
estabelecem ou definem que temos de perseguir e fazer cumprir certas exigências da
chamada justiça de transição no Brasil.

Um aspecto que tem se tornado dos mais controversos no caso brasileiro, que tem
a ver com a nossa anistia, é que, normalmente, processos transicionais lidam com
anistias. Mas essas anistias visam àquilo que normalmente é o desiderato de uma
mudança  de  regime  autoritário  para  o  regime  democrático.  Uma  anistia  visaria
estabelecer as condições para que opositores políticos pudessem voltar a conviver
naquele novo regime democrático que se instala. A luta pela anistia, no Brasil, visava,
de forma ampla, geral e irrestrita, estabelecer uma anistia para opositores políticos.
Esse é resultado de uma luta que é fundamental e que foi importantíssima para a
transição brasileira. Ela merece ser reconhecida historicamente como parte de uma
memória que nos constitui hoje em dia e que ocorreu entre os anos de 1977 e 1979.

Essa longa ditadura brasileira também foi pródiga em estabelecer instrumentos que
pudessem  permitir  uma  transição  controlada,  como  defendido  por  Guillermo
O'Donnell, quando faz o reconhecimento das diversas transições latino-americanas e
em outros contextos também ao redor do mundo. Essa transição controlada contou
com a necessidade de que a anistia fosse estabelecida como uma benesse, como
algo  concedido  pelo  regime  de  Figueiredo  à  época,  uma  anistia  que  fosse



791
____________________________________________________________________________

determinada nos termos preconizados e defendidos pelo ministro da Justiça Petrônio
Portella.

De fato, apesar de um longo debate, de uma discussão que contou com o apoio
importante  de  órgãos  da  sociedade  civil,  de  entidades  fundamentais  naquele
momento, como o Comitê Brasileiro pela Anistia, os diversos comitês regionais e o
Conselho Federal da OAB, tivemos como resultado um projeto que difere muito pouco
do  projeto  que  foi  gestado  no  gabinete  do  ministro  Petrônio  Portella.  Quando  o
ministro Petrônio Portella tentou estabelecer e definir as bases desse projeto de lei,
recorreu a um termo que não era novidade no contexto de anistias brasileiras. Ele
apareceu,  por  exemplo,  em um decreto-lei  que  seguiu  a  ditadura  de  Vargas.  Ele
recorreu a um termo bastante dúbio: crimes conexos. Na verdade, a utilização do
termo crimes  conexos tinha como finalidade dizer  que talvez haveria  uma anistia
velada para  aqueles  que agiram em nome do regime,  que teriam,  em uma ideia
fantasiosa, praticado crimes conexos em relação a crimes políticos praticados pelos
opositores, algo impossível. Mas essa anistia velada faria com que criássemos uma
determinada  cultura,  um  determinado  pano  de  fundo,  apto  a  não  permitir  que
houvesse responsabilização individual ao final desse regime autoritário.

De fato, o regime foi exitoso quanto a isso. Não houve situações ou ações de relevo
nas décadas de 1980 e de 1990 que estabelecessem uma responsabilização por
violações de direitos humanos praticadas no contexto da ditadura de 1964 a 1985.

O contexto, criado pela Lei de Anistia de 1979, Lei nº 6.683, permanecerá sendo
discutido por setores da sociedade civil, que tiveram e têm um papel nessa transição:
familiares  e  vítimas de graves violações de direitos  humanos.  Mas,  num contexto
mais amplo, o Judiciário brasileiro e o próprio Ministério Público não deram o respaldo
para essa mudança de entendimento. Como o processo transicional é ligado a todos
aqueles  parâmetros  que mencionei,  referentes à justiça  de  transição,  observamos
que, à medida que o direito à memória e à verdade foram se consolidando, à medida
que o sistema de reparações passou a ser estabelecido de forma mais organizada,
mais clara, essa situação começou a se alterar. É claro que ela já ganhou uma nova
roupagem a partir da própria Constituição de 1988. O art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT - traz o sentido da anistia, que não é o mesmo
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estabelecido na Lei  nº  6.683,  de 1979.  É uma anistia  claramente para opositores
políticos; não é uma anistia para agentes da própria ditadura. Mas a consolidação dos
demais elementos da justiça de transição parece que procurou criar ou, na verdade,
permitiu criar um ambiente mais propício para a rediscussão dos termos em que foi
estabelecida a anistia,  em 1979.  E aí  observamos que, em 2007,  um dos órgãos
competentes para promover  um sistema de reparações no Brasil,  a  Comissão de
Anistia do Ministério da Justiça, instituída por uma lei que regulamenta o art. 8º do
ADCT, colocou em debate, principalmente com o Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, quais seriam as medidas judiciais para se rever o entendimento
de que a anistia de 1979 teria estabelecido também uma autoanistia.

E já sabemos um pouco do resultado disso tudo. O Conselho Federal da Ordem
dos  Advogados  do  Brasil,  principalmente  pela  atuação  do  Prof.  Fábio  Konder
Comparato, optará pelo ajustamento de uma arguição de descumprimento de preceito
fundamental - ADPF -, uma ação ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal
para  que  o  próprio  Supremo  pudesse  dar  um  sentido  diverso  àquela  anistia
estabelecida em 1979, ou seja, para que o Supremo interpretasse a Lei de Anistia de
1979 a partir  da Constituição de 1988. É curioso porque o argumento de que ela
deveria ser entendida à luz do art. 8º da ADCT não foi levantado. O Supremo Tribunal
Federal, em abril de 2010, após refutar a possibilidade de uma audiência pública para
discutir os termos da anistia e a sua própria interpretação a partir da ADPF n° 153,
por maioria de votos, sete contra dois, decidiu pela validação do sentido da anistia
que já imperava, ou seja, o Supremo, em diversas ocasiões, acabou por distorcer o
sentido  jurídico  e  político  da  anistia  buscada  em  1979,  e  por  afirmar  o  sentido
completamente  dissonante  daquilo  que  a  Constituição  de  1988  poderia  permitir
interpretar. E pior, o Supremo consegue inclusive colocar de lado e até, em alguns
pontos, distorcer as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vão
num sentido completamente diverso daquele defendido pelo STF.

O STF, por sete votos a dois - o ministro Joaquim Barbosa estava afastado naquele
momento, o ministro Dias Toffoli declarou-se suspeito por já ter se manifestado no
próprio  processo  da  ADPF  -,  deixo  marcada  como  ponto  fundamental  daquela
decisão,  primeiro,  essa ideia de que teríamos um acordo político estabelecido em
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1979,  ideia  que é  defendida  principalmente  nos votos  dos  ministros  Eros  Grau e
Cármen Lúcia.

A ministra Cármen Lúcia vai repetir esse mesmo entendimento. Teríamos em 1979
um acordo firmado por partes, das quais não se tem um exato conhecimento.  Se
cogitarmos quais seriam as partes desse acordo, encontraremos, na verdade, uma
imposição, e não um acordo. Não havia condição para qualquer acordo político em
1979. E o Supremo vai defender a ideia de que o acordo político deveria ser mantido
e que não seria possível nem à OAB tomar posição contraditória àquela de 1979,
como se naquele  ano possuíssemos as condições para refutar  a anistia  que fora
defendida naquele momento. Era aquela anistia ou não seria nenhuma outra.

O segundo ponto, e que considero ainda mais grave, é o que é defendido pelo
ministro Gilmar Mendes nessa ADPF nº 153. O ministro Gilmar Mendes vai defender,
em  seu  voto,  que  a  reprodução  desse  dispositivo  da  Lei  nº  6.683,  de  1979,  na
Emenda à Constituição nº 26, de 1985 - que convocara a assembleia constituinte -
estabeleceu uma vinculatividade da própria assembleia constituinte de 1988.  Quer
dizer, ele ignora o sentido do art. 8º do ADCT, para dizer que a própria Constituição de
1988,  por  seu poder  constituinte originário,  estaria  fundada nesse suposto acordo
político.  Vejam os senhores:  um acordo político  fundado num desrespeito  claro  a
direitos humanos seria a base da nossa Constituição de 1988. Nada mais enganoso,
instrumental  ou estratégico para ser  utilizado numa ação como essa julgada pelo
Supremo Tribunal Federal.

É interessante pensar que alguns meses depois - a decisão do Supremo é de abril
de  2010 -,  em novembro de 2010,  dando  voz e  finalizando um longo e  tortuoso
processo dos familiares que perderam entes queridos na guerrilha do Araguaia,  a
Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos  vai  julgar  o  próprio  Supremo Tribunal
Federal.  Esse processo começa, na verdade,  numa ação ordinária que tramita na
Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal. Ele se inicia em 1983 numa
ação declaratória apenas, movida pelos familiares de vítimas da guerrilha. Essa ação
está em processo de execução até hoje. O que aconteceu em 1995? Diante de uma
resposta claramente insatisfatória do Estado brasileiro à questão que postularam, os
familiares das vítimas procuraram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
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que garantiu todos os direitos de defesa ao Estado brasileiro, permitindo o devido
processo legal e todo o trâmite fundamental nesse aspecto, e que vai processar esse
caso por um longo período, até o ano de 2008. Nesse ano a Corte Interamericana de
Direitos Humanos julga o famoso caso Gomes-Lund e expressa claramente que o
Supremo Tribunal Federal estava errado ao estabelecer que uma autoanistia poderia
ser válida. A corte vai dizer que a Convenção Americana de Direitos Humanos não
permite esse entendimento e recorre a outros casos, como, por exemplo, o Almonacid
Arellano  e  o  Velásquez  Rodríguez,  que  envolveram,  respectivamente,  Chile  e
Honduras, e nos quais ela diz claramente que leis de autoanistia violam a própria
Convenção Americana de Direitos Humanos.

Entre as várias determinações estabelecidas pela corte, que determina um sistema
de reparações, inclusive um sistema de reparações em nível simbólico, ela exige que
o Estado brasileiro se desculpe pelos atos praticados no discurso da guerrilha. Além
disso, ela estabelece que os casos de desaparecimento forçado são casos de crimes
permanentes, crimes cujos atos se reiteram ao longo de uma determinada cadeia de
atos executórios e que, em vista disso, não cessam de ser praticados, enquanto não
se encontra a vítima e enquanto não se comprova que houve uma morte, que houve
um homicídio apto a classificar o crime como tal. E esse crime de desaparecimento
forçado,  que  vem sendo rechaçado por  diversas  normativas  internacionais,  é  um
crime que não pode ser tolerado no âmbito do sistema interamericano de direitos
humanos. E aí a corte condena o Brasil a processar, a investigar, a levar à frente
responsabilizações  individuais  pela  prática  dessas  graves  violações  dos  direitos
humanos. É a expressão utilizada pela corte interamericana. E o que temos a partir
de  então?  Ao  que  parece,  uma  contradição  entre  as  duas  decisões.  Há  uma
contradição muito clara entre a jurisprudência do Supremo, na ADPF 153. Por quê?
Porque o próprio Supremo,  em diversas extradições,  como na Extradição 970,  já
defendia a mesma posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O STF
determinou a extradição de oficiais argentinos, ligados ao regime ditatorial argentino,
justamente no entendimento de que os crimes praticados por eles correspondiam ao
crime tipificado no Código Penal Brasileiro de sequestro. Ou seja, não temos uma
tipificação exata do desaparecimento forçado no Brasil, mas o correspondente seria o
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crime de sequestro. E esse crime de sequestro é um crime que não deixa de cessar
nos seus atos executórios ao longo do tempo, o que refuta qualquer discussão sobre
prescrição nesses termos.

Há um trecho interessante na decisão da corte de que ela vai tirar o contexto do
Araguaia  como  uma  necessidade,  como  um  fundamento  necessário  para  o
processamento. Ela dirá que outras graves violações dos direitos humanos também
devem ser investigadas, processadas e determinadas as responsabilizações nesse
sentido.  Mas,  com  base  nesse  entendimento  do  desaparecimento  forçado,  o
Ministério Público Federal se reunirá pela sua 2ª Câmara de Coordenação de Revisão
e vai  chegar  ao  entendimento  de  que os  membros  do  Ministério  Público  Federal
devem reabrir casos já arquivados, devem colocar em discussão e procurar novas
provas para casos de arquivamento por ausência de provas, por exemplo, e proceder,
a partir de então, a novas responsabilizações.

O que temos, na atualidade, de dados que podemos mostrar a partir da atuação do
Ministério Público Federal? É interessante observar que o Ministério Público Federal
vai construir outras teses, mas, a partir da determinação só da Corte Interamericana
de  Direitos  Humanos,  há  hoje  oito  ações  penais  tramitando  na  Justiça  Federal
brasileira que visam a responsabilizações por crimes praticados durante a ditadura.

Vou falar  brevemente  sobre  o  contexto  em que se situam tais  ações  penais.  É
importante conhecermos o contexto, a forma como essas ações têm sido decididas,
pois  pode  parecer  para  nós  que  há  algum  alento  nisso,  que  há  uma  mudança
constitucional importante no Brasil por parte do Ministério Público Federal, por parte
do Judiciário brasileiro e que isso demonstraria que alcançamos um outro estágio da
nossa justiça de transição, mas a questão é que devemos ficar muito atentos em
relação  a  esses  processos.  Ontem,  a  Folha  de  S.Paulo publicou  uma  pesquisa,
realizada pelo Datafolha, demonstrando que 46% dos entrevistados seriam favoráveis
a uma revisão da Lei de Anistia, ao passo que 38% seriam contra, e um certo número
não se posicionou sobre a questão.

Já é, pela primeira vez, uma mudança significativa, mas não deve ser vista sem
uma certa reserva. É preciso permanecermos bastante vigilantes em relação a isso.
Se  observarmos  essas  ações  penais,  vamos  verificar  que  o  Judiciário  brasileiro
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demanda uma vigilância considerável no que concerne a esses processos. Vejamos o
motivo  disso.  Temos,  por  exemplo,  uma  ação,  a  primeira  delas,  visando  à
responsabilização pelo desaparecimento forçado de Maria Célia Corrêa, Hélio Luiz
Navarro Magalhães, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua Costa e Telma Regina
Cordeiro Correa,  todos eles  desaparecidos no  contexto da  Guerrilha do Araguaia.
Nessa ação é réu o Sebastião Rodrigues de Moura, o Maj. Curió.

Essa ação foi proposta pelo Ministério Público Federal por meio de uma denúncia
que  foi  rejeitada por  um  juiz  substituto,  que  atuou naquele  primeiro  momento  de
recebimento  da  denúncia  justamente  fundamentando  sua  decisão  na  decisão  do
Supremo Tribunal Federal,  na ADPF nº 153, levantando novamente a tese de que
haveria um acordo político por trás da anistia de 1979. Felizmente, até certo ponto, a
magistrada titular acabou, num recurso do Ministério Público, exercendo um juízo de
retratação,  revendo  aquela  decisão  e  recebendo  a  denúncia.  Porém  um  habeas
corpus impetrado pelo Maj. Curió acabou suspendendo o processo. Depois o Tribunal
Regional  Federal  da  1ª  Região,  por  meio  desse  habeas  corpus,  determina  o
trancamento dessa ação penal, ou seja, extingue essa ação penal.

Temos um recurso aviado pelo  Ministério  Público Federal,  mas,  ao que parece,
rapidamente  teríamos  uma  chance  de  que  o  STJ  ou  o  STF  viesse  a  discutir  a
questão. A luz no fim do túnel é pensar que, se o STF for provocado, deveria pelo
menos  ser  coerente  com  a  sua  jurisprudência  e  entender  os  crimes  de
desaparecimento forçado como crimes permanentes.

Vou mencionar rapidamente algumas outras ações penais. Há três ações penais
envolvendo o caso famoso de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Uma delas é com a
vítima Aluísio Palhano Pedreira Ferreira, a outra é com Edgar de Aquino Duarte e a
outra com Hiroaqui  Torigoi.  Algumas dessas ações visam à responsabilização por
sequestro  e  outras,  por  ocultação  de  cadáver.  A  ação  que  traz  um  momento
importante, considerado por todos nós em termos de transição, é a que envolve o
Edgar  de  Aquino  Duarte.  Nela,  em  dezembro  do  ano  passado,  chegamos  ao
momento de oitiva de testemunhas, com a realização de uma audiência de instrução
e julgamento, em que observamos que já há uma tramitação mais longa. Talvez seja
o processo com a tramitação mais à frente, que não foi interrompida por decisões de
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habeas corpus ou por decisões de rejeição de denúncias, como as demais ações. Em
todas as outras houve rejeição ou uma rejeição a posteriori. Os processos já estão
numa decisão em 2ª instância para saber se vão continuar ou não.

Some-se a isso mais uma ação no contexto araguaio, envolvendo Lício Augusto
Maciel;  uma  ação  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  envolvendo  o  desaparecimento
forçado do Mário Alves de Souza Vieira, dirigente do Partido Comunista do Brasil e
depois  do  PCP(R),  e  depois  mais  duas  ações:  uma  no  Estado  de  Goiás  e  a
recentíssima ação reabrindo o caso Riocentro, que é uma situação mais interessante
porque envolve crimes praticados após a Lei  de Anistia  e,  portanto,  não estariam
cobertos pela Lei de Anistia de 1979. Esse é o quadro geral que podemos verificar em
relação à maneira como as instituições têm lidado com a anistia brasileira.

Já caminhando para o final, há uma posição que começou a ser defendida pelo
Ministério Público Federal e que talvez seja uma das mais importantes: no final das
contas, não estamos falando de graves violações de direitos humanos, mas sim de
crimes  contra  a  humanidade.  Em  todos  esses  casos,  não  precisaríamos  discutir
eventual incompatibilidade entre a decisão do Supremo e a da Corte Interamericana
de Direitos Humanos, pois, quando se trata de crimes contra a humanidade, temos
uma ação deliberada estatal, ou seja, uma prática levada à frente pelo próprio Estado
dirigida contra sua própria população, e não temos mais como negar que foi isso o
que de fato aconteceu no contexto da ditadura brasileira. Todos os crimes de tortura,
lesão  corporal,  estupro  e  homicídio  foram  praticados  no  contexto  de  uma  ação
deliberada contra a sua própria população civil, uma população que exercia o direito
legítimo de oposição política e o direito de resistência.

Se passamos a entender esses crimes como crimes contra a humanidade, então
fica em segundo plano a discussão de eventuais compatibilidades ou da forma como
o Supremo ou a Corte decidiram. Esses crimes terão um acervo em termos de direito
internacional  dos  direitos  humanos,  em  termos  de  jus  cogens,  em  termos  de
costumes internacionais que permitem uma responsabilização desde o momento em
que foram praticados.

A definição de crimes contra a humanidade começa, pelo menos, lá no Acordo de
Londres - e podemos ir até um momento anterior à própria Segunda Guerra -, que
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permitiu  a  instauração  do  Tribunal  de  Nuremberg,  e  será  mantida  em  diversas
resoluções  da  própria  Assembleia-Geral  da  ONU,  que,  apesar  de  não  se
consolidarem como convenções internacionais de direitos humanos, formam parte de
um acervo que é hoje inderrogável, ou seja, jus cogens, como chamamos em termos
jurídicos. Dizer hoje que a tortura não é um crime contra a humanidade é algo que
agride esse chamado jus cogens.

Há duas últimas questões. É preciso lembrar, por um lado, que essas são práticas
estatais,  ou seja, não há o que se discutir a esse respeito. Temos aí documentos
relativos à Operação Condor, aos treinamentos realizados na Escola das Américas,
no Panamá, enfim, existe uma quantidade enorme de comprovações de que essa era
uma prática estatal não apenas tolerada, mas aceita por superiores hierárquicos do
mais alto nível. Temos a reprodução conhecida de um diálogo do Ernesto Geisel com
o Dale Coutinho, em que ele vai dizer expressamente que esse negócio de matar, às
vezes, é inevitável. Portanto, dizerem que não havia uma prática estatal é algo que
não pode ser aceito.

Terminarei com uma citação breve, e muito cabível  nesse campo, de um jurista
francês, Antoine Garapon, que nos expõe muito claramente o significado do crime
contra  a  humanidade  no  nosso  contexto  ditatorial  e  como  devemos  rechaçar  e
reprovar claramente essas ações no contexto democrático atual.  Diz ele: “O crime
contra a humanidade implica um duplo desequilíbrio. Logo à partida, na natureza das
pessoas em presença - evitemos falar de protagonistas ou de partes -, de um lado,
uma organização política que decuplica as forças dos indivíduos; do outro, pessoas
isoladas. O crime contra a humanidade revela quer a frieza absoluta de uma não
relação, de uma ausência de reciprocidade levada ao extremo, ao ponto de já não ser
possível  reconhecer  nenhuma  semelhança  humana  no  outro,  como no  caso  dos
campos de concentração; quer o horror de um corpo a corpo em que um tem o outro
à sua inteira disposição, como sucede na tortura. O crime contra a humanidade nasce
da perda dessa medida comum das ações. Aí, não há mais nada de comensurável
entre autor e vítima, nem mesmo uma humanidade em comum. Se o crime de guerra
é  uma  infração  aos  usos  e  costumes  de  guerra,  que  remetem  para  uma  certa
lealdade no uso das armas, no crime contra a humanidade, a perspectiva de qualquer
reciprocidade desaparece”. Muito obrigado.
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O  presidente  -  Nós  é  que  agradecemos  ao  Prof.  Emílio  Peluso  a  brilhante
exposição,  lembrando-lhes  de  que,  após  os  debates  desta  manhã,  haverá  o
lançamento  do  livro  cujo  Prof.  Emílio  é  um dos  coautores.  Os livros  se  chamam
Direitos humanos atual, da editora Elsevier - Campus Jurídico; e Justiça de transição
nos 25 anos da Constituição de 1988, em formato e-book, também de autoria do Prof.
Emílio Peluso e do Prof. Marcelo Cattoni. Fica o convite para o lançamento dos livros,
que acontecerá na antessala do Plenário, logo após os debates da manhã.

Com a palavra, o sociólogo Ronald Rocha.
Palavras do Sr. Ronald Rocha

Bom dia. Quero iniciar com saudações aos parlamentares desta Casa, na pessoa
do deputado Paulo Lamac, que preside este debate público. Também parabenizo a
Comissão  de  Direitos  Humanos,  na  figura  de  seu  presidente,  deputado  Durval
Ângelo,  bem como a  comissão  organizadora  de  entidades  da  sociedade  civil,  na
pessoa  da  Cristina,  que  integra  a  Mesa  dos  trabalhos.  Parabenizo  ainda  os
funcionários das várias gerências da Assembleia, sem os quais  a infraestrutura,  o
acompanhamento e o desdobramento desses trabalhos ficariam comprometidos.

Inicio  elogiando-os  por  esta  iniciativa.  Em  vez  de  palavras,  penso  que  basta
mencionar  a  tentativa  de  reedição  da  marcha pela  propriedade,  feita  na  semana
passada. Digo só propriedade porque a família e Deus não estavam em questão em
1964. Agora essa marcha de alguns gatos pingados contrasta com este evento de
hoje, que é feito em um Poder do Estado, portanto dentro da institucionalidade do
Estado, o que marca o isolamento dos saudosistas e das viúvas do regime militar.

Antes de mais nada, para discutir e avaliar o golpe militar, sobretudo sua crise e
seus desdobramentos, julgo importante definir uma postura determinada. Tenho visto,
nos  debates  sobre  essa  questão,  certa  tendência  de  encarar  os  torturados,
assassinados e presos como vítimas. De fato, há vítimas. Mas, basicamente, aqueles
que foram presos,  torturados e  assassinados também foram combatentes  da  luta
democrática  contra  o  regime  militar  -  e  como  combatentes  devem  ser  vistos  e
encarados; foram eles que combateram nas piores condições possíveis, dentro dos
cárceres e sob tortura. Muitos perderam a vida por isso.

Por isso também é muito precário tratar e rememorar todos aqueles episódios com
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o  método  do testemunho,  que  revela  certa  contemplação.  Na verdade,  é  preciso
apropriarmo-nos intelectualmente dos processos para entender as causas daqueles
fenômenos e preparar e potencializar as lutas do presente e do futuro.

Um pensador do pós-guerra, um filósofo com certa veia literária lembrou que o olhar
fixo na catástrofe revela um certo fascínio. Acho que não devemos cultivar nenhum
fascínio pela catástrofe do regime militar, mas sim analisá-la à luz das experiências
concretas,  à  luz  dos  processos  vivos  para  projetar  as  lutas  futuras.  Para  tanto,
devemos encontrar um gancho para realizar essa análise. Muito se discute sobre o
regime  militar,  há  uma  vasta  produção  que,  a  cada  dia,  aumenta,  mas  há  um
problema,  um  limite:  essas  produções,  via  de  regra,  se  articulam  em  torno  da
narrativa dos fatos. Quando muito, procuram narrar os processos políticos. As mais
avançadas narram as lutas políticas em torno do pré-golpe e durante o regime militar
e a transição. Mas o ponto de vista político tem um limite acentuado.

Marx, em 1844, escreveu o seguinte: “O intelecto político é político exatamente na
medida em que pensa dentro dos limites da política. Quanto mais agudo ele é, quanto
mais vivo, tanto menos é capaz de compreender os males sociais. O princípio da
política é a vontade. Quanto mais unilateral, isto é, quanto mais perfeito é o intelecto
político, tanto mais ele crê na onipotência da vontade e tanto mais é cego frente aos
limites naturais e espirituais da vontade e, consequentemente, tanto mais incapaz de
descobrir  a  fonte  dos males sociais".  Obviamente Marx,  já  que se dedicou à luta
política  durante  toda sua vida,  não queria  desmerecer,  menosprezar  e  diminuir  a
política, mas refutar a ideia de uma revolução política com alma social. Retifico: ele
queria defender a ideia de uma revolução política com alma social contra a ideia de
uma revolução social com alma política. Se quisermos olhar o regime militar na sua
implantação como um processo não social com alma política, mas como processo
político com alma social, deveremos mergulhar na ontologia desse processo.

Nos anos 1950, de maneira retardatária em relação ao que aconteceu na Europa e
nos Estados Unidos da América do Norte, no Brasil começou-se a constituir o tripé
monopolista.  O  capitalismo  internacional  chegava  ao  País  na  forma  de  grandes
monopólios transnacionais, constituindo monopólios brasileiros associados e também
o fortalecimento  do monopólio  de Estado.  Esse tripé  exercia paulatinamente  uma
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grande influência na vida nacional. Em 1960, estávamos no auge da golden age, ou
seja,  na  fase  expansiva  do  capitalismo  na  quarta  onda  longa,  de  acordo  com  a
periodização de Kondratiev.  Nesse auge da fase A do capitalismo internacional  e
também do Brasil, constituiu-se esse campo, esse tripé monopolista hegemônico. O
trânsito  para  o  novo tipo  de  estado burguês  que expressasse esse fenômeno na
Europa se deu antes da Primeira Guerra Mundial, foi o período de preparação dos
estados para a disputa guerreira interimperialista, mas, no Brasil retardatário, esse
processo se consumou na passagem dos anos 1950 para os anos 1960.

Aqui, concretamente, com a Guerra Fria em âmbito internacional e com o ascenso
da luta popular por reformas, era impossível que a constituição de um novo tipo de
estado  que  materializasse  a  fusão  dos  grandes  monopólios  financeiros  com  os
órgãos do próprio Estado se desse pacificamente. Portanto, os grandes monopólios
financeiros no Brasil  tiveram que recorrer -  e o fizeram sem nenhum prurido -  ao
golpe de estado.  Portanto,  o golpe de estado não foi  fruto da índole ditatorial  de
indivíduos; não foi fruto da maldade de algumas pessoas; não foi fruto da política
vista como império livre e absoluto da vontade e muito menos responsável - podem
ser responsabilizadas as classes populares que lutavam pelas reformas de base; foi
um ajuste do Estado burguês brasileiro para que pudesse consumar o processo de
concentração e centralização de capital  sob a hegemonia da oligarquia financeira
emergente  no  Brasil,  e  para  isso  foi  necessário  suprimir  a  própria  democracia
representativa e implantar o regime militar.

Pois bem, esse processo se exauriu muito rapidamente, porque se deu no ato final
da golden age, no final da fase A daquela quarta onda longa que termina em meados
da década de 1970. Quando o Estado se centraliza e os seus órgãos se fundem aos
grandes monopólios internacionais e aos grandes monopólios brasileiros emergentes
associados, há um lustro de novo crescimento que se dá entre 1967 e 1972, 1974.
Ora, a golden age acaba exatamente nesse período. E foi exatamente nesse período
que sobreveio uma crise profunda no âmbito internacional e na sociedade brasileira.
Portanto há uma extraordinária coincidência, uma extraordinária proximidade entre o
que acontecia no interior da quarta onda longa do capitalismo, que era o trânsito da
fase A para a fase B,  ou seja,  do crescimento para a depressão em meados da
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década de 1970 e o esgotamento do chamado Milagre Brasileiro. O Milagre Brasileiro
foi o último suspiro da golden age no Brasil e marcou o início de um processo de crise
aguda na sociedade brasileira,  com profundas repercussões na sociedade política.
Foi nesse preciso momento que nasceu a crise do regime militar. Vale lembrar que as
primeiras tentativas de pensar a transição se deram exatamente na segunda metade
da década de 1970.

Pois bem, nesse período, ficou muito claro para os setores mais esclarecidos e
lúcidos do regime militar - conservadores sim, porém lúcidos - que era preciso pensar
nas seguintes questões. Primeiro, naquele quadro de crise, do fim da golden age e da
crise profunda da sociedade brasileira da década de 1970, a eficiência política da
ordem  ditatorial  estava  ameaçada.  Segundo,  era  preciso  dar  um  passo  à  frente
porque o terrorismo do Estado contra a resistência democrática também demonstrou
uma grande exaustão pela perda de apoio político a partir de meados da década de
1970. É só pensar no ascenso da oposição democrática, do MDB e depois do PMDB
nesse período, por exemplo, nas eleições de 1974.

Por outro lado, o regime não poderia manter, com sua face fascistizante da época
do Gen. Médici, a sua perenidade em face da oposição, à época revolucionária, que
vivia  o  dilema  de  travar  uma  luta  armada  sem  situação  revolucionária.  Por  isso
caminhava-se  para  a  derrota.  De  qualquer  maneira,  paralelamente,  havia  o
descontentamento da sociedade civil e da sociedade política quanto ao regime militar
que também aumentava. Com esse quadro, veio a crise do regime militar.

É claro que a grande burguesia brasileira e as Forças Armadas, em seus setores
hegemônicos,  perceberam que a  manutenção do regime a ferro  e  fogo geraria  a
perda  de  eficiência  daquela  forma  de  dominação  e  consumaria  uma  situação
revolucionária  no  Brasil  que  ainda  não  havia,  pois  a  manutenção  do  regime
significaria o incremento da repressão e o prolongamento do período fascistizante do
Gen.  Médici.  Na medida em que emergisse uma situação revolucionária no País,
seriam criadas condições para uma ruptura por baixo do regime, com consequências
imprevisíveis para as classes dominantes. Nesse quadro, as correntes com primazia
no  regime  passaram  a  considerar  o  trânsito  para  a  democracia  burguesa
constitucional. Ao mesmo tempo, ao considerarem esse trânsito, foram premidas e
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constrangidas pela luta política na sociedade civil e na sociedade política.
Naquele momento, vários projetos disputaram a transição. O primeiro deles foi o

popularmente conhecido projeto de “linha dura”. Ele era a expressão de uma fração
fascistizante da burguesia brasileira e do latifúndio que conseguiu se manifestar de
maneira mais  clara durante o terrorismo de estado,  a partir  de  1969 e durante o
governo  Médici.  Paralelamente,  no  próprio  regime,  havia  os  chamados  setores
“aberturistas” - na falta de uma palavra melhor -, que representavam os interesses da
fração  superior  da  burguesia  associada  e  internacional,  que  eram  os  grandes
conglomerados financeiros que atuavam sob pressão da sociedade civil  e política.
Esse projeto “aberturista” se fez expressar pela palavra de ordem, ou pela consígnia
de transição lenta, gradual e segura, que recebeu a assinatura conjunta de Geisel e
de Golbery.

Esse  projeto  “aberturista”  tinha  várias  nuanças.  A primeira  era  conservadora  e
pregava a transição com a firme tutela castrense, ou seja, militar dos quartéis. Havia
também uma variante ultraliberal, que se expressava de maneira muito clara no início
da década de 1980, naquela campanha feita pelo  Jornal da Tarde,  órgão ligado ao
jornal  Estado  de  S.Paulo,  que  denunciava,  em  uma sucessão  de  números  e  de
matérias, o que chamavam de República Socialista Soviética do Brasil. O que eles
queriam dizer com isso? Já que o Brasil  mantinha as empresas estatais,  como a
Petrobras, na verdade, era uma república socialista do tipo soviética. Eles confundiam
capitalismo de estado com socialismo.

Nessa campanha ultraliberal, já se revelava o gérmen do futuro neoliberalismo. Ali
já estava o eco da ideia de reforma do Estado, ou da criação do chamado Estado
gerencial, que começa no final da década de 1970 em âmbito mundial, nos países
basicamente ligados à organização dos estados membros que compunham a OCDE -
Inglaterra,  Austrália  e  Nova  Zelândia  -,  que  tomaram  a  vanguarda  da  reforma
gerencial. Isso se deu no final da década de 1970.

No  início  dos  anos  1980,  os  ultraliberais  brasileiros,  em  sintonia  fina  com  o
ultraliberalismo redivivo em âmbito internacional, já pregavam a desestatização e a
privatização  completas  da  economia  brasileira.  No  processo  de  transição,  essa
variante não predominou por vários motivos. Um deles, porque os seus autores, os
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seus chefes, a sua face pública estavam muito comprometidos com o regime militar.
E nas disputas do processo de transição, não conseguiram estabelecer um gancho
com o sentimento nacional e com o sentimento popular democrático.

Havia também um terceiro setor, que podemos chamar de democrático reformista e
expressava  os  interesses  de  uma  parcela  ponderável  da  burguesia  brasileira,
basicamente no PMDB, que queria uma transição para a democracia constitucional
com algumas reformas sociais. No final das contas, dessas três nuanças intestinas ao
projeto “aberturista”, houve uma simbiose, uma síntese que acabou predominando.

Havia  uma  terceira  grande  opção  -  podemos  chamá-la  de  opção  democrático-
popular  -  que  era  a  ideia  de  pôr  um  fim  ao  regime  militar  por  meio  de  um
pronunciamento popular, de um ato fundante, ou seja, derrubar o regime. Esse foi o
mote de toda esquerda revolucionária, dos setores democrático-radicais da sociedade
e dos setores anti-imperialistas. Mas esses setores obtiveram uma vitória importante,
apesar de apenas parcial,  que foi o fim do regime, porque o que predominou, do
ponto  de  vista  da  hegemonia  na  transição,  foi  um  amálgama  das  variantes
“aberturistas”.  Em  síntese,  uma  transição  por  cima  sob  controle  e  sem
pronunciamento popular. Portanto, sem ato fundante de caráter democrático, o que
implicou  uma dissipação  processual  do  regime  militar,  que  durou  um  período  de
tempo prolongado. Foi nesse clima político que se deu uma solução conciliadora com
franco predomínio da variante conservadora dentro do regime militar e também na
sociedade civil  e, portanto, a manutenção das prerrogativas castrenses, ou seja, a
tutela das Forças Armadas sobre a vida política nacional. Para que esse desfecho
fosse possível, algumas condições tiveram de ser cumpridas. Essa foi uma grande
disputa política. Primeiro, foi  preciso liquidar a oposição de esquerda popular,  que
queria uma ruptura e um ato fundante. Queria, portanto, a derrubada do regime. Foi
preciso liquidar a oposição revolucionária, não acabar com ela, mas enfraquecê-la por
meio  da  repressão.  É  por  isso  que,  em  pleno  discurso  de  abertura,  em  plena
articulação da abertura,  no  final  de  1976,  se dá  o  massacre  da  Lapa,  quando o
Comitê  Central  do  PCdoB foi  reprimido,  com três  mortes  durante  assalto  a  uma
reunião desarmada.  Pois  bem, isso é  fundamental  para viabilizar  a  transição sob
tutela e por cima e enfraquecer a esquerda revolucionária.
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A segunda condição foi a hegemonia democrático-liberal na campanha das Diretas.
Na campanha das Diretas, unificaram todos os setores democráticos. Mas sabíamos
sabemos que, dentro da campanha das Diretas, existiam várias correntes e várias
nuanças  que  abortavam  aquele  processo,  desde aqueles  que  aceitavam  a  tutela
militar  e apoiavam a transição por cima até os  setores da esquerda, que exigiam
diretas com liberdade, ou seja, sem regime militar. Foi preciso derrotar a campanha
Diretas Já.

Terceira condição: foi preciso decretar em 1979 uma anistia a meio pano, astuciosa.
Como foi  dito,  uma anistia  que também pretendia perdoar os criminosos que,  em
nome  do  Estado,  assassinaram  e  torturaram.  Como  quarta  condição,  foi  preciso
convergir todo aquele processo para o colégio eleitoral, porque aquele fórum tinha
uma correlação de forças minimamente estruturada. Claro que não havia um controle
absoluto. A própria eleição de Tancredo foi alvo de uma disputa, mas havia limites
definidos, era uma disputa conformada dentro de certos limites. Então, foi  preciso
fazer com que a disputa convergisse para o colégio eleitoral, e não que se dessem
como se pretendia, eleições diretas para presidente da República. A outra condição
foi que se garantisse na Constituinte de 1988 uma hegemonia democrático-burguesa
com forte componente liberal. Para isso, a Constituinte não poderia ser exclusiva, não
poderia ser constituída como fórum efetivamente originário, num processo de eleições
absolutamente  democrático.  Teve  que  se  dar  ainda  com  um  rescaldo  do  regime
militar, na transição sem ato fundante.

Além disso, foi necessário garantir um conjunto de vitórias conservadoras com um
clima de conciliação nas eleições presidenciais subsequentes, sobretudo em 1990,
1994 e 1998. Finalmente, no fim do processo de transição, foi preciso que a principal
expressão  do  democratismo  popular  ou  o  principal  partido  popular  de  reformas
entrasse num processo de transformismo social, abandonando os aspectos radicais
do seu programa de mudanças. Nesse clima, é preciso discutir o sentido geral da
transição. Há, basicamente, duas teses em debate. Em primeiro lugar, a ideia de que
a passagem para a democracia teria sido incompleta e inconclusa. Essa tese tem na
sua vertente mais radical a ideia de que hoje não existe democracia no Brasil. Como
a passagem foi  incompleta e inconclusa,  não se concluiu  a conformação de uma
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república  democrática.  Por  isso  o  Brasil  não viveria hoje um regime democrático.
Essa tese se espelha na tipologia idealista de Weber, que vê a democracia como algo
abstrato, como um paradigma abstrato, e não como regime político que surge por
meio de uma luta política real.

Se  a  democracia  é  um  ideal  abstrato,  que  teria  existido  em  alguns  países  da
Europa, a comparação com o regime democrático constitucional brasileiro, com esse
paradigma vai demonstrar diferenças flagrantes. Portanto não haveria democracia no
Brasil.  Essa tese  confunde várias  instâncias  do  Estado,  confunde o  conteúdo do
Estado  com  a  forma  do  Estado,  com  o  regime  político  e,  finalmente,  com  os
programas dos governos. Mas são coisas diferentes.

Há também a tese de que a  transição foi  completa,  conclusa,  mas gerou uma
democracia que se conformou segundo as condições sócio-históricas da sociedade
do  Brasil,  país  capitalista,  dependente,  sob  a  hegemonia  da  sociedade  civil,  da
sociedade política e, fundindo-se aos órgãos de estado, de grandes conglomerados
monopolistas financeiros. Uma democracia desse tipo, que se conforma em um país
dessa “natureza”, entre aspas, teria de ter características próprias. A democracia no
Brasil  se  consumou  por  meio  da  democracia;  porém  essa  democracia  manteve
aspectos fundamentais da legislação autocrática da época do regime militar e até do
período anterior; manteve instituições repressivas, herdadas do regime militar, como a
tortura;  manteve  os  criminosos  intocados,  até  os  criminosos  do  regime  militar;
manteve um método autocrático de gerir o Estado e de fazer política; e, sobretudo,
manteve a ordem monopolista financeira, que esteve na origem do golpe de 1964, no
momento da sua configuração. Por causa disso, as reformas populares profundas,
muitas reclamadas pelo movimento de reformas de base, não foram realizadas no
Brasil.  Não  se  realizou  uma  reforma  urbana  ampla  que  se  chocasse  com  os
interesses  da  especulação  financeira;  não  se  realizou  uma  reforma  agrária
antilatifundiária, com o fim do monopólio da terra; não se realizou aquele anseio de
controlar remessas de lucros e de romper com a dependência; não houve reforma
profunda do sistema educacional,  pelo contrário,  houve avanço da privatização do
ensino;  e  não houve  profunda reforma do  sistema de  saúde.  O  que  houve  foi  o
retrocesso do SUS ao mero sistema de gestão,  paralelamente ao crescimento da
indústria de hospitais, da indústria da saúde.
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O que temos hoje no Brasil não é falta de democracia, não é a continuidade do
regime  militar,  mas  uma  democracia  dos  monopólios  financeiros,  portanto  uma
democracia  limitada,  restritiva,  oligárquica  tanto  no  plano  da  economia  como nos
planos  da  cultura  e  da  política.  É  uma  democracia  tutelada  pelo  que  pode  ser
chamado  de  mecanismo  único  de  dominação,  que  é  a  fusão  dos  grandes
conglomerados financeiros com os órgãos e a cúpula do Estado. Pois bem, sendo
assim, é preciso renunciar à herança que nos foi  legada no passado pelo regime
militar,  rememorar  as  lutas  e  a  grande  vitória  antiditatorial  parcial.  É  da  maior
importância histórica rememorar isso, mas renunciar à herança do regime militar. E a
renúncia a essa herança significa adotar a forma de um programa de transformação
profunda na sociedade brasileira,  que consiga unificar os movimentos e as forças
populares,  com um  programa de  unidade  popular  amplo.  Quer  dizer,  transitar  da
negatividade em política, como Marx fez, ao criticar a ideia de uma revolução social
com alma política,  para a apresentação de um caminho positivo para as grandes
transformações  políticas  e  sociais  que  o  País  necessita  e  reclama.  Portanto,
enveredar pelos caminhos das grandes transformações políticas com alma social.

Encerro as minhas palavras agradecendo a todos a atenção. Muito obrigado.
O presidente -  Agradecemos a brilhante exposição do Ronald Rocha, sociólogo,

membro do Isem, que nos trouxe reflexões profundas acerca de todo esse processo
que  culmina  na  sociedade  atual  brasileira.  Muito  obrigado,  Ronaldo.  Foram
profundamente instigantes as suas considerações.

Passo a palavra ao Prof. José Luiz Quadros de Magalhães, doutor em direito pela
UFMG e pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires; professor titular
da PUC Minas; professor associado da UFMG e professor do programa de mestrado
da  Faculdade  de  Direito  do  Sul  de  Minas.  É um grande  prazer,  Prof.  José Luiz,
recebê-lo aqui.

Palavras do Sr. José Luiz Quadros de Magalhães
Muito obrigado, o prazer é todo meu. É uma satisfação estar aqui. Cumprimento

todas  e  todos  presentes,  principalmente  pela  oportunidade  de  discutirmos  esse
importante  tema.  Fui  precedido  por  duas  falas  bastante  completas  a  respeito  de
aspectos sociais, jurídicos e econômicos do período da ditadura empresarial militar,
que se instalou no Brasil em 1964.
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Para falarmos de transição, é muito importante falarmos um pouco de como se
constituiu  a ditadura  empresarial  militar  e em que contexto ela  se deu.  A fala  do
Ronald  foi  muito  clara  ao  mostrar  o  contexto  de  afirmação,  de  expansão  e  de
proteção  do  capital  e  que  não  poderia  deixar  escapar  um  país  de  repercussão
importante, como foi o Brasil na América. Considero importante lembrar que a nossa
não foi uma simples ditadura militar, mas empresarial militar que cumpria funções,
assim como encontraremos nas ditaduras da Argentina, do Chile e de outros países,
que aconteceram com financiamento e apoio de grandes empresários. Além disso,
com apoio de banqueiros e também do Departamento de Estado norte-americano, da
CIA e de outras instituições.

A ditadura empresarial militar de 1964 veio romper um período curto, em que se
começou a construir alguma coisa parecida como uma democracia representativa a
partir da Constituição de 1946. Como Ronald também lembrou, foi uma democracia
representativa limitada, que veio aos trancos e barrancos, logo depois da Constituição
de 1946,  quando o Partido Comunista foi  jogado na ilegalidade.  Mas foi  a  nossa
primeira experiência em relação a uma democracia representativa liberal no período
de 1946 até a ruptura de 1964. Em todo esse período, tivemos oito constituições,
começando pela  Constituição de 1824,  liberal  e  conservadora.  Lembramos  que a
origem do constitucionalismo é liberal, e que o liberalismo, historicamente, rejeita a
democracia. As constituições não nascem democráticas. Ao contrário, elas nascem
para dar segurança àqueles que são titulares de direito nesses estados liberais, que
começaram  a  aparecer  nos  séculos  XVIII  e  XIX,  que  são  os  homens  brancos  e
proprietários.

A nossa segunda Constituição também é de caráter liberal e conservador. Embora
declare o voto livre, foi um período de fraudes eleitorais constantes à Constituição de
1891,  nossa  primeira  Constituição  republicana,  e  foi  também  um  regime  não
democrático.

Nossa terceira Constituição é de 1934. Foi a nossa primeira Constituição social,
estrutural  e formal,  uma Constituição social  e democrática, que não chegou a ser
aplicada. Getúlio não cumpriu essa Constituição. Houve uma ruptura, logo depois,
com a imposição de uma Constituição de natureza fascista, que incorpora elementos
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nazifascistas à Constituição de 1937 até o período de uma democratização relativa
institucional  e  representativa,  com  a  Constituição  de  1946,  como  eu  disse,  aos
trancos e barrancos, até a ruptura de 1964.

A respeito da ditadura de 1964, acho importante, para entendermos esse período
de transição,  falar  um pouco  a  respeito de  um brutal  e  cínico  disfarce  que essa
ditadura procurou construir. Ela teve uma teatralidade diferente de outras ditaduras
também brutais, e não estamos aqui medindo brutalidades que se instalaram depois
no Chile, na Argentina, no Uruguai e em outros países. A ditadura empresarial militar
brasileira  tentou  se  disfarçar,  em  um  teatro  cínico,  mostrando  que  existiam  ali  o
funcionamento de instituições constitucionais e pseudodemocráticas.

No período da ditadura, tivemos uma Constituição ilegítima - a Constituição de 1967
-, de um Congresso contra a parede. Essa Constituição também não chega a ser
aplicada e,  logo depois,  vem a  chamada Emenda nº  1,  de  1969,  que seria  uma
alteração pontual  do texto,  mas, na verdade, é uma nova Constituição outorgada,
também  ilegítima,  que  restringe  ainda  mais  os  direitos.  E  nem  mesmo  essa
Constituição, que restringe direitos fundamentais, foi respeitada pelo próprio regime
ditatorial.

Existia  um  Congresso  ameaçado  ou  contra  a  parede,  e  há  uma  determinada
formatação, uma invenção jurídica dos chamados atos institucionais. Esse ponto é
importante para pensarmos, um pouco, a cara dessa ditadura pós-1964. Ela tenta
mandar  um  recado,  dizendo:  “temos  um  Congresso  funcionando;  há  um  Poder
Judiciário funcionando; há uma renovação de quatro em quatro anos de ditadores no
poder; a cada cinco anos há um novo general, um novo ditador”. Essa é, mais ou
menos,  a  formatação  que  também  temos  num  outro  teatro,  que  é  essa
pseudodemocracia norte-americana, em que, de quatro em quatro anos, sucedem-se
nomes  que  representam  sempre  os  mesmos  interesses.  Nos  Estados  Unidos,  a
eleição  é  indireta.  Portanto,  há  a  formatação  de  uma  sucessão  de  nomes  de
ditadores,  mas  diferente  da  estrutura  do  Chile,  do  Pinochet,  por  exemplo,  ou  da
ditadura do Uruguai ou da Argentina. Aqui ela procurou mostrar-se, de uma forma
teatral, dizendo: “as instituições estão funcionando, houve uma ruptura necessária”.
Tentaram, de alguma forma, passar esse recado.
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Aqui  há  algo  muito  importante  a  ser  pensado:  a  presença  dessas  inversões
grosseiras  que  se  encontram  no  discurso  dessa  ditadura:  “vou  acabar  com  a
democracia para garantir a democracia; vou suspender as liberdades para garantir a
liberdade”, e assim por diante. Esse discurso ainda ouvimos hoje, de forma cômica,
nessas frustradas marchas recentes que tentaram reeditar as antigas - pela família,
pela propriedade etc. Hoje o discurso também é este: “precisamos intervir,  acabar
com a democracia para garantir a democracia; precisamos suspender as liberdades
para garantir a liberdade”. É uma inversão grosseira.

Mas  é  importante  pensarmos  esse  fator,  ou  seja,  há  um  investimento  numa
ideologia - e aqui utilizo o termo ideologia no sentido negativo da palavra. Há um livro
muito  interessante,  do  Slavoj  Zizek,  um  filósofo  contemporâneo  que  tem  muitos
trabalhos publicados no Brasil. E um de seus livros traduzidos se chama O mapa da
ideologia, em que ele dialoga com 15 outros pensadores, com 15 conceitos distintos
de  ideologia,  desde  Marx  até  pensadores  contra  Marx,  a  partir  de  Marx  ou  que
pensam com Marx. E ele define dois grandes conceitos de ideologia: um, no sentido
positivo,  ou seja, a ideia de que nós todos somos seres ideológicos,  que não há
neutralidade possível, e que sempre vemos o mundo, inevitavelmente, por meio de
nós  mesmos.  E  um  conceito  negativo  de  ideologia  que  seria  no  sentido  de
encobrimento, de distorção proposital, de representação falsa do real, quando então
um poder - que pode ser o econômico, o político, o de uma igreja ou tudo isso junto -
interpõe-se  entre  nós  e  a  observação  do  real,  encobrindo  esse real,  distorcendo
propositalmente  esse  real.  E  isso  leva  a  essas  inversões  grosseiras  como,  por
exemplo, muita gente acreditava que ali se tratava de uma revolução que defendia o
caráter nacional, quando se tratava de um regime essencialmente antinacional, e que
não foi revolução coisa nenhuma, que foi contra o Brasil,  contra os interesses do
País. Mas esse discurso é recorrente.

Esse é um elemento em que precisamos pensar, principalmente porque, hoje em
dia,  o  uso  dessas  ideologias  no  sentido  negativo,  desses  mecanismos  de
encobrimento, de distorção proposital, de encobrimento do real são cada vez mais
sofisticados.

Essa  democracia  representativa,  concorrencial  e  liberal  que  se  estabeleceu
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principalmente a partir do século XX ou da segunda metade do século XIX claramente
está  andando  para  trás  hoje  e  de  forma muito  especial  na  Europa.  Os  cidadãos
europeus  não  têm  possibilidade  de  escolha  atualmente.  No  Reino  Unido,  por
exemplo,  entre conservador  e  trabalhista,  é a mesma coisa.  É assim  também na
Itália, na França, etc. Sucedem-se governos de partidos que se dizem socialistas - e
que não o são, são sociais-democratas, liberais ou conservadores -, mas a política
econômica é a mesma, os interesses representados são os mesmos nesse grande
teatro.

Esse  péssimo  teatro  ensaiado  com  a  ditadura  empresarial  militar  no  Brasil  vai
sofisticando-se  nos  tempos  atuais.  Eu  falava  do  caso  norte-americano,  mas  a
abstenção  eleitoral  nesses  países  é  cada  vez  maior.  Chegou  a  59%  na  União
Europeia;  nas eleições para presidente  dos  Estados Unidos  chega a  50% e,  nas
eleições  estaduais,  ultrapassa  60%,  às  vezes.  E  o  povo  fica  pensando  que  não
adianta votar em A, B, C ou D porque continua tudo a mesma coisa, os interesses
representados são os mesmos. De certa forma, essa ditadura empresarial militar no
Brasil representa o ensaio desse encobrimento. Hoje encontramos vozes dizendo até
que  não  houve  ditadura.  Já  ouvi  até  a  expressão  regime  democrático  militar  ou
falarem  que  houve  uma intervenção  necessária  para  garantir  a  democracia,  etc.
Como eu disse,  são inversões grosseiras  da realidade,  que marcam -  e  talvez a
coincidência com o 1º de abril - efetivamente o investimento na construção de uma
mentira ideológica, num teatro mentiroso, numa representação falsa desse real.

Constituiu-se,  na  ditadura  empresarial  militar  no  Brasil,  um  sistema bipartidário
semelhante ao norte-americano. Havia uma oposição funcionando. Depois de vários
políticos cassados, desaparecidos, muita gente morta, torturada, etc., parecia existir
uma oposição  funcionando.  Como havia  democratas  e  republicanos  nos  Estados
Unidos, o Brasil tinha a Arena e o MDB e, quando necessário, ajustes nesse sistema
para impedir que o MDB constituísse maioria na Câmara ou no Senado ou pudesse
chegar ao governo. Enfim, todo esse teatrinho que vai sendo mantido nesse período.

No final da ditadura, é muito interessante, tem-se o último ato. O teatro continua,
mas de outra forma agora. Esse teatro da ditadura tem o último ato quando Sarney
convoca  a  constituinte  de  1987-1988  por  meio  de  emenda à  Constituição.  Todos
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sabem  que,  do  ponto  de  vista  teórico  e  constitucional,  isso  não  tem  valor
absolutamente nenhum. Chega a ser ridículo. Não se pode, por meio de emenda -
poder constituinte derivado, limitado, condicionado -, acabar com a Constituição ou
convocar uma nova constituinte. Não existe um meio jurídico para a convocação de
uma constituinte. Uma assembleia nacional constituinte soberana e democrática - que
se tornará legítima e popular - não tem um meio jurídico de convocação, porque ela
representa justamente a ruptura com o ordenamento jurídico vigente. Essa tese que
estou expondo não é nova, é a teoria do poder constituinte do século XVIII. Não é
possível uma formatação jurídica para convocar uma assembleia nacional constituinte
- que deve ser um poder radicalmente democrático - na ordem com a qual esse poder
democrático  está  rompendo.  Como se  convoca,  então,  uma assembleia  nacional
constituinte?  Não  há  uma forma.  Para  ser  legítima,  ela  tem  de  ter  amplo  apoio
popular. Uma liderança pode convocar a assembleia na televisão. Se foi, foi; se não
foi, não foi, mas não há mecanismo jurídico para isso. Qualquer mecanismo jurídico é
disfarce.

E esse disfarce ou essa mentira estava presente, mais uma vez, naquele ato que o
Sarney praticou ao convocar a Assembleia Nacional Constituinte, por meio de uma
emenda à Constituição.  Ali  o  recado estava claro de que não se tratava de uma
ruptura.  Qual  a  ideia  política  encoberta  nesse  ato  de  convocação  por  meio  de
emenda?  Não  se  trata  de  uma  ruptura,  não  se  trata  de  um  poder  constituinte
originário, soberano. Na verdade, é um momento em que, passada a necessidade
desse período da ditadura empresarial militar, agora podemos entrar numa outra fase,
mas sem o recado de que há uma ruptura com esse período da ditadura, o que vai
marcando a história do Brasil.  É uma história em que essas rupturas foram todas
negociadas ou evitadas. Temos como exemplo a nossa própria independência, em
1822, em que o pai, ao voltar para Portugal, diz para ao filho para tomar conta do
império porque ele iria garantir Portugal para a família. Também é o caso da nossa
República, em 1891, em que um marechal que não conseguia nem montar em um
cavalo foi empurrado para o cavalo para manter as coisas em uma república, que foi
uma república elitista, porque de república não teve nada. Nós precisamos discutir
república no Brasil. Houve também a chamada Revolução de 30, que de revolução
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não teve nada, foi apenas um ajuste para novas elites repartirem o poder. E assim,
sucessivamente. Mais uma vez houve a revolução, que não foi uma revolução, foi um
golpe  para  manter  e  aprofundar  os  interesses  de  grandes  empresários  que
patrocinaram grupos de tortura no Brasil, a partir de 1964.

Posto  isso,  seria  interessante  pensarmos  a respeito dessa transição -  transição
ainda não ocorrida. É óbvio que não vivemos mais aquela ditadura empresarial militar
de  1964,  mas  temos  outros  mecanismos  de  distorção,  de  encobrimento,  de
manipulação e de manutenção do poder daqueles que já detinham esse poder antes
e  depois  de  1964,  nesses  constantes  ajustes  desses  grupos  que  se  mantêm  no
poder. Outro dia eu li na imprensa um dado surpreendente do momento que vivemos
no planeta, de uma brutal e jamais vista acumulação de poder econômico. A revista
Carta Capital trouxe dados, que encontramos em outras revistas pelo mundo afora,
de que hoje 85 pessoas têm, cada uma, mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões
de pessoas. Daí o motivo de precisarmos resgatar a história do constitucionalismo
moderno,  de  precisarmos  voltar  ao  início  da  formação  do  Estado  moderno,  nos
séculos XV e XVI, onde vemos alianças entre burguesia, nobreza e o rei. Podemos
ver que hoje em dia essa aliança ainda está de pé. Ao pegar uma revista, vi a posse
do  novo  rei  da  Holanda,  em  2013,  de  coroa  e  cetro  desfilando  pelas  ruas  de
Amsterdã. E vemos a Espanha chegar a mais de 40% de desempregados. Houve um
momento na Espanha em que havia mais de 400 ações de despejo, por dia. E lá,
hoje, tem-se um novo bilionário. Uma dessas 85 pessoas é um espanhol. Quando se
fala em crise, a crise é para quem? Temos que fazer as perguntas: segurança para
quem? Constituição para quem? E assim por diante.

Então, a pergunta que fica é o que resta da ditadura empresarial militar de 1964
entre nós? Vamos perceber que ainda resta muita coisa. Uma coisa muito importante
que foi trabalhada é como é fundamental realizarmos uma justiça de transição. Vou
trazer brevemente - não vou cansá-los com muitas teorias - um cara fantástico, que
adoro, que é o Freud. Vou dialogar rapidamente com Freud para pensar justamente
na importância de uma justiça de transição. Freud era um médico que escreveu no
final  do  século  XIX,  continuou seus escritos  no  início  do século XX e  morreu na
primeira  metade  do  século  XX.  Freud  fez  uma  descoberta  fantástica,  que  foi  a
descoberta do inconsciente.
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Como médico,  percebeu que inúmeros  pacientes  tinham vários  sintomas e  não
havia uma causa física. O fulano não andava, mas ele não tinha nenhum problema
físico. A fulana não enxergava, mas ela não tinha nenhum problema físico. Freud,
então, disse que esse problema era causado pelo inconsciente e desenvolve uma
ideia muito interessante, que é a ideia do recalque. Ou seja, todos nós recalcamos
experiências, frustrações e experiências traumáticas pelas quais passamos.

Existem grandes recalques que podem trazer consequências muito sérias para nós
mesmos  e  podem  até  levar  à  morte.  Freud  vai  falar  justamente  dessa  ideia,  de
pessoas que passam por determinados traumas e os escondem. Todos nós fazemos
isso. E, o que é pior, escondemos sem saber onde escondemos. Mas não é só isso:
não sabemos sequer que escondemos. Então, escondemos de nós mesmos aquilo
que  recalcamos,  como  uma  experiência  traumática,  sem  saber  sequer  que
escondemos. E, quando acontece algo, fica aquela coisinha na nossa cabeça: tem
alguma coisa incomodando, mas não sei muito bem o que é. E começamos a apontar
o dedo para a primeira coisa que aparece: a culpa é do fulano, a culpa é do sicrano, a
culpa foi disso que aconteceu. E a culpa nunca é aparente.

Temos que buscar  esse trauma recalcado,  esse recalque,  lá  no inconsciente. E
Freud começa a desenvolver uma teoria sobre isso. Freud desenvolve, primeiro, a
hipnose, depois a análise dos sonhos e depois vai desenvolver a psicanálise, que vai
continuar com Lacan. Ele vai descobrir, por meio da hipnose e pelo trabalho com os
sonhos,  que  os  sintomas  desapareciam  quando  os  pacientes  descobriam  esse
recalque, o escondido, quando esse recalque vinha à tona. Mas, se a pessoa não
enfrentasse esse recalque, o sintoma voltava de outra maneira.

Por que é que estou resgatando Freud nesses cinco minutos, de forma absurda, é
lógico, com todo o respeito à memória do Freud, que é sensacional? Porque se não a
enfrentarmos,  se  a  recalcarmos,  se  escondermos  a  nossa história,  os  fantasmas
dessa história não vão nos abandonar nunca. E podem até matar, fazer-nos mudos
ou nos impedir de andar. A primeira pergunta que temos que fazer é: como sair da
ditadura? Memória e resgate da memória. A segunda coisa é justiça de transição.
Enquanto não tivermos a coragem que os argentinos estão tendo, a coragem que a
África do Sul teve, esses fantasmas não nos abandonarão. Nos estados que não
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fizeram justiça de transição, como a Itália, por exemplo, os fantasmas continuam com
o crescimento do fascismo. Na Itália, em Predappio, na terra do Mussolini, até hoje há
centenas de italianos que vestem a camisa preta e fazem sinais fascistas. O atual
crescimento à volta do nazifascismo na Europa é resultado da falta  de acerto de
contas com a história.  Enquanto não acertarmos as contas com a história,  esses
fantasmas não nos abandonarão. E eles se manifestam de várias maneiras.

Além do resgate da memória, da busca da memória, de poder falar aquele que não
pôde falar, para que ele possa contar sua história,  sua perspectiva dessa história,
além de uma justiça de transição, é preciso discutir e julgar os criminosos contra a
humanidade.

Fico  pensando  quando  falam  em  anistia  para  as  pessoas  que  lutaram  pela
democracia, que lutaram contra a ditadura. Se a anistia é perdão, essas pessoas não
têm que ser anistiadas.  Na verdade, temos que agradecer a essas pessoas. São
pessoas que arriscaram sua vida e não têm que ser perdoadas por nada. Devemos
muitos agradecimentos a elas, talvez até por essa oportunidade que estamos tendo.
Vivemos  uma grande crise  da  democracia  representativa  pelo  mundo afora,  mas
temos essa oportunidade de, mais uma vez, poder construir alguma coisa diferente.

Mas, para podermos construir algo diferente, precisamos conhecer a nossa história.
E o que resta dessa ditadura entre nós? Serei bem fiel  ao tempo e darei apenas
notícia  de  algumas coisas que precisamos enfrentar e discutir,  além dessas duas
questões. Precisamos enfrentar a questão da desmilitarização da Polícia Militar. Não
é possível termos uma polícia que é contra o povo. A Polícia Militar  dos Estados
brasileiros, constante e recorrentemente - e pudemos ver isso nas manifestações de
junho no ano passado -, mostra que é contra o povo. As pessoas mais pobres são
diariamente humilhadas, levam um sacolejo da polícia. Deve haver uma inteligência
policial para investigar. O militar existe para fazer guerra, e a polícia tem que existir
para proteger as pessoas, qualquer pessoa e todas as pessoas, que são igualmente
importantes. Uma polícia democrática não pode funcionar dessa maneira, portanto,
precisamos enfrentar o debate da desmilitarização da Polícia Militar. Talvez o caso
mais  grave seja o  da  Polícia Militar  de  São Paulo,  que tem uma ideologia  ainda
fascista, vinda lá da década de 1930 e mantida com a ditadura empresarial militar de
1964.
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Uma segunda questão que precisamos enfrentar e discutir no nosso país é a mídia.
Hoje,  no  Brasil,  vivemos  um  bloqueio  da  informação.  Não  temos  liberdade  de
imprensa.  Encontramos  apenas  espaços  e  brechas  nas  redes  sociais,  que  hoje
também  são  supercontroladas.  A  grande  mídia  faz  parte  de  um  teatro,  mente
sistematicamente. Nós não ficamos sabendo do que acontece no mundo inteiro. Não
ficamos sabendo, por exemplo, de algo fascinante que hoje acontece na América do
Sul  e  que  é  exemplo  para  o  mundo  inteiro.  Existe  uma  rede  para  um
constitucionalismo  democrático  na  América  Latina.  Somos  mais  de  300
constitucionalistas em todos os países da América Latina e estudamos o chamado
novo  constitucionalismo  latino-americano,  especialmente  a  partir  da  fabulosa
experiência do constitucionalismo plurinacional, do estado plurinacional, que acontece
atualmente no Equador e na Bolívia. E não temos notícia nenhuma. Quando ouvimos
falar da Bolívia, as informações se referem ao tráfico de drogas, à miséria, etc., e não
ouvimos falar de uma revolução fantástica que o povo boliviano está fazendo, de uma
revolução jurídica em busca da construção de um novo conceito, de uma nova teoria
da  constituição  e  do  estado.  Não  temos  notícia  disso;  vivemos  um  bloqueio  da
informação. Também não sabemos da luta dos povos na África e na Europa contra
essas novas formas sofisticadas e ideológicas de dominação; não sabemos da crise
radical  em  que  vivem  a  Europa  e  os  Estados  Unidos  nas  suas  democracias
representativas majoritárias liberais.

Então, essa é uma segunda questão que precisa ser enfrentada, e, mais uma vez,
vemos uma inversão grosseira. Sinceramente, começo a pensar em delírio - e existe
um conceito psicanalítico interessante nesse sentido. A meu ver, há pessoas que já
estão delirando há muito tempo.  Isso acontece,  por exemplo,  quando a Argentina
aprova uma lei que visa democratizar a mídia. Essa lei foi sugerida pela ONU e pela
Unesco e existe em outros países,  mas a mídia brasileira divulga que essa lei  é
ditatorial e acabará com a liberdade de imprensa. Para mim, é delírio sustentar que é
democrático um proprietário privado ter 60% dos meios de comunicação, mais de 200
mídias  entre  jornais,  revistas,  rádios,  TVs a  cabo e  TVs abertas.  Essa  já  é  uma
questão psicanalítica, é delírio. Não entendo como. E essa é uma lei que existe em
outros lugares, foi sugerida pela Unesco e vem limitar a propriedade, estabelecendo
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1/3 para a TV, pois precisamos ter canais abertos para as TVs comunitárias.
Existe um medo em relação a essas TVs. Tenho um programa na TV comunitária de

Belo Horizonte e fico pensando que a Rede Globo morre de medo de mim. E tenho
apenas meia dúzia de audiência. Mas não pode. Só pode haver TV fechada, e só em
Belo Horizonte. Por que as TVs comunitárias não podem ter canais abertos? Por que
isso? Está tudo invertido.

Existe essa ideia de inversão ideológica, que são inversões grosseiras. Não sei se
estou  conseguindo  ser  claro,  mas  são  ideias  grosseiras.  Querem  acabar  com  a
democracia  para  garantir  a  democracia?  Deve-se  concentrar  os  meios  de
comunicação para  garantir  a  liberdade  de expressão?  Está  tudo  de cabeça para
baixo, e as pessoas ainda dizem isso com a maior cara de pau no horário nobre da
televisão. Dizem que a Argentina está caminhando para a ditadura. Aliás, a Argentina
possui uma lei que precisa ser discutida com prioridade no Brasil.

O meu tempo está acabando, mas outra coisa em que devemos pensar é nessa
fúria punitiva, que tomou conta do nosso país. Hoje tudo vira crime, e isso é um risco
enorme. Com isso, vou terminando o meu discurso. O que resta da ditadura está aí.
Não  pode  ser  normal  uma  blitz em  cada  esquina.  Isso  não  é  democracia.  Não
podemos nos acostumar com uma blitz  em cada esquina ou com uma câmera nos
controlando em cada esquina. Não podemos admitir, nem negociar a nossa liberdade
em torno de uma segurança que não virá. O pior é o risco imenso de se acreditar em
mais direito penal, mais aumento de pena e mais redução da maioridade penal, que é
outro delírio que não resolverá a situação. Existem, no Brasil, 500 mil presos e 400
mil mandados de prisão para serem cumpridos, e as pessoas ainda querem mais
mandados de prisão? O que é isso, gente? Esse povo está delirando. Eles perderam
a noção da realidade. O investimento no aumento do aparato do direito penal significa
aumentar  o  controle.  É  mais  Estado  e  mais  controle  sobre  as  pessoas.  Vamos
criminalizar tudo. Agora e cada vez mais, tudo será crime. Querem criminalizar ainda
mais. Quanto mais criminalizo, mais preciso de uma estrutura estatal para fiscalizar e
punir, sendo que a estrutura estatal vigente não fiscaliza, nem pune.

Por outro lado, investir no direito penal é esvaziar o espaço da ética, que é outra
consequência. Nesse caso, as pessoas farão as coisas não porque acreditam que é o



818
____________________________________________________________________________

bom a ser feito,  mas porque têm medo da punição. Vejam o perigo. Esvazia-se o
espaço da ética até ele murchar totalmente, quando, na verdade, devemos investir na
ética, isto é, numa sociedade ética. Ao se esvaziar o espaço da ética, o espaço do
direito  é  aumentado,  principalmente  o  espaço  do  direito  penal,  que  é  o  espaço
punitivo.  Entretanto,  para  que  haja  punição,  é  preciso  haver  fiscalização.  Assim
sendo, cada vez mais, vamos precisar de mais Estado, mais polícia, mais controle,
mais punição, mais Poder  Judiciário,  mais juízes, mais cárceres e mais presídios.
Mas  se  o  Estado  não  dá  conta  de  fiscalizar  e  punir,  o  direito  penal  ficará
desmoralizado. O que sobrou? A ética? Não,  porque acabamos com a ética. Não
sobrou nada, e é nisso que as pessoas estão louca e equivocadamente investindo.
Isso é o que resta da ditadura. Aliás, resta muito coisa ruim da ditadura.

Finalizando,  a  primeira  coisa  que  devemos  fazer  é  discutir  esse  assunto
seriamente.  Posso ter  feito  um discurso bastante emocional,  mas isso precisa ser
discutido de forma bastante racional. Vamos buscar as razões, o porquê de vivermos
numa sociedade cada vez mais violenta. Era o que tinha a falar. Queria apenas fazer
essas provocações e reflexões. Muito obrigado pela atenção de todos.

O presidente - Nós é que agradecemos a brilhante contribuição e provocação do
Prof. José Luiz Quadros de Magalhães.

Esclarecimentos sobre os Debates
O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,
dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até dois minutos
para  fazer  a  sua  intervenção.  Lembramos  que  a  leitura  e  apresentação  oral  de
perguntas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates
O presidente - Neste momento, passamos aos debates. Agradecemos a todos as

perguntas  recebidas  até  agora.  Algumas  questões  nos  foram  encaminhadas  por
escrito e outras são solicitações de participação oral. Lerei as perguntas formuladas
por escrito.

Em seguida, teremos a participação das pessoas que solicitaram o uso da palavra.
O nome da primeira pessoa é Edimar Rossi e a pergunta é dirigida ao Ronald: “O
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senhor falou de dois monopólios: o do Estado e o da economia. Comente sobre o
oligopólio  dos  meios  de  comunicação  brasileiros  que atua  para  defender  os  dois
monopólios  no  contexto  de  transição”.  É  interessante  que  a  pergunta  dialoga
diretamente com a parte final das palavras do Prof. José Luiz. Então a questão fica
para ambos.

Pergunta do telespectador Hélio Emiliano Moreira encaminhada ao Prof. José Luiz:
“Sabemos que o meio acadêmico das universidades foram locais de resistência e
perseguição.  No  entanto,  também  temos  notícias  de  colaboração  com  o  regime
militar.  Como o senhor  avalia  essa situação e qual  o papel  das universidades no
aprofundamento da democracia no Brasil?”.

Pergunta  também  encaminhada,  por  meio  da  internet,  por  Dalton  Macedo,  do
Município de Belo Horizonte ao Prof. José Luiz Quadros: “A estratégia de intervenção
por via de golpes militares atingiu grande parte dos países latino-americanos. A partir
desse contexto de exceção, os diferentes países passaram por variados processos
de transição e constitucionalização. É possível construir comparações que aproximam
ou distanciam esses variados  processos? É possível  pensar  que,  a partir  dessas
experiências constitucionais após regimes de exceção, nascem particularidades que
nos permitem pensar em um constitucionalismo latino-americano?”.

Há uma nova pergunta também do Hélio Emiliano Moreira encaminhada ao Ronald:
“Qual  paralelo  pode  ser  traçado  entre  as  experiências  do  Brasil,  do  Chile,  da
Argentina e do Uruguai, a partir do contexto que está sendo tratado neste painel?”.
Agradecemos as contribuições que nos foram encaminhadas pelo  site.  Solicito  às
pessoas que farão suas perguntas que utilizem o microfone e sejam objetivas.

Com a palavra, inicialmente, a Jessica Holl,  da Faculdade de Direito  da UFMG.
Após a participação da Jessica, fará uso da palavra o Sr. Moisés Melo, da Ascom
Ipsemg.

A Sra. Jessica Holl - Em primeiro lugar, bom dia a todos e aos componentes da
Mesa.  Gostaria  de  dirigir  essas  ponderações  ao  Prof.  Emílio,  que  trabalha  o
questionamento  da  aplicação  da  Lei  de  Anistia.  Além  dos  inúmeros  fatores
apresentados, como a impossibilidade de uma lei de autoanistia apresentada pela
própria corte interamericana, existe o caráter, no mínimo duvidoso, das condições de
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elaboração da nossa Lei  de Anistia.  Não seria possível  questionar  a aplicação do
conceito de crime conexo àqueles crimes cometidos pelos agentes da ditadura? A
ideia é que um crime conexo foi cometido pelo mesmo sujeito que praticou o crime
político  em  questão,  cuja  conexão  é  analisada.  Então,  por  esse  lado,  os  crimes
cometidos pelos militares não entrariam no quadro de crimes a serem anistiados, pelo
princípio de não serem conexos com os crimes políticos em análise. Muito obrigada.

O presidente - Somos nós que agradecemos, Jéssica. Com a palavra, o Sr. Moisés
Melo.

O Sr. Moisés Melo - Bom dia, deputado; bom dia a todos. Os dias de ontem e hoje
foram os momentos mais tristes da minha vida, pois sou testemunha ocular dos 50
anos passados. Eu morava em Brasília, era um jovem cheio de esperança e sonhos,
quando  nos  deparamos  com  o  golpe  militar.  Ontem  e  hoje  passou  pela  minha
memória um turbilhão de histórias, de fatos. Pude falar com os meus filhos, relatar o
que  aconteceu  naqueles  dias.  Na  parte  da  manhã,  estávamos  conversando  e
ressaltei que foi um momento muito triste para mim. Ali sabíamos que a liberdade do
povo brasileiro estava terminando. Foram fatos,  uma grande confusão no dia. Em
Brasília,  não  sabíamos  o  que  de  fato  estava  acontecendo.  Sabíamos  que  o
Congresso Nacional estava cercado, que o Jango estava voando para o Rio Grande
do Sul,  e  os  jovens  estudantes estavam na expectativa  de  que ele retornasse e
voltasse a ocupar a presidência, quando nos chegou a notícia de que ele não voltaria
mais.

Quero cumprimentar esta Casa - Ditadura nunca mais -, mas para isso é necessário
que façamos uma grande discussão, que repassemos este país a limpo. Não basta
discutir apenas a questão jurídica ou política, mas a democracia que queremos. Isso
não foi discutido até hoje. Tive a felicidade de participar efetivamente dos grandes
movimentos.  Algumas  pessoas,  alguns  homens  que  fizeram  a  história  estão
esquecidos. Gostaria de citar alguns nomes como o do ex-deputado Simão da Cunha,
que em Brasília formou um grupo de resistência, poucos sabem disso.

Há  pouco,  conversava  com  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  revivendo  os
momentos  dos  anos  de  1970,  1971,  1972,  1974,  quando  começou  a  surgir  o
movimento partidário, e alguns homens de coragem começaram a resistir ao sistema.
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Esses homens estão acabando, nós fomos resgatá-los, eles estão aí. Os jovens de
ontem são os vovôs de hoje. Como serão os jovens que estão aqui? Precisamos
rediscutir o País e precisamos ter testemunhas orais. Não adianta abrir os livros, pois
são teses próprias de cada um. Precisamos discutir, aproveitar essas pessoas para
ouvirem a história. Os heróis do Araguaia estão acabando, todos foram perseguidos.
Precisamos ouvi-los.

Então,  deputado,  a  minha intervenção não  é  uma pergunta,  mas um desabafo.
Peço a vocês que discutam a história deste país para construirmos, de fato, uma
democracia. O maior movimento político deste país foi o Diretas Já, do qual fiz parte,
participei da sua coordenação. Precisamos resgatar a história de fato, pois muitos
que  em  nada  participaram  naquela  época  estão  se  apresentando  como  heróis.
Precisam pagar. Não podemos permitir isso. Temos de abrir a história para que seja
escrita por homens, mulheres e jovens daquela época, que a construíram. Agradeço a
todos. Prof. Luís, enquanto tivermos uma imprensa como quarto poder, não acredito
em nossa democracia. Muito obrigado.

O  presidente  -  Agradecemos  ao  Sr.  Moisés  de  Melo,  da  Ascon  do  Ipsemg.
Chegaram  as  últimas  perguntas.  A  primeira  é  dirigida  ao  Prof.  Emílio  Peluso:
“Aprofundando um pouco na contradição política estabelecida entre o entendimento
do STF e da Corte Interamericana de Direitos  Humanos a serviço da autoanistia,
quais são os diagnósticos que podem ser traçados em relação a este debate? Quais
são as consequências que um Estado condenado pela corte pode sofrer? A decisão
do STF pode ser revertida, considerando-se a nossa ordem jurídica interna?”.

Há também uma última questão, dirigida ao Prof. José Luís Quadros, do Felipe:
“Como o Brasil pode melhorar tirando as blitze e diminuindo a segurança, se o índice
de violência é fora do normal, e diminuindo o número de presídios, se, a cada dia, o
povo está mais violento? Como aceitar manifestações sem a intervenção da polícia,
se o povo estava quebrando tudo?”. Para a última participação oral, com a palavra, o
Sr. Renato Campos Amaral, do PCR.

O Sr. Renato Campos Amaral - Bom dia a todos. Parabenizo a Mesa, pois o debate
foi muito rico. Gostaria que a Mesa comentasse um pouco o seguinte. Ontem à noite,
estávamos no Memorial da Anistia, e houve um debate, pois há setores que dizem
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que a ditadura foi branda, que foi a “ditabranda”, e que não foi tanta gente assim que
morreu  e  que  desapareceu,  se  compararmos  com  os  outros  estados  latino-
americanos.

O Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia, muito bem disse que o grau de
violência da ditadura não se mede pela quantidade de corpos empilhados, mas pela
projeção que causa no futuro. Como a Mesa disse, esse debate, que é ainda muito
incipiente, sobre a justiça de transição concretamente feita no Brasil demonstra que
vivemos heranças claras da ditadura militar. Gostaria que comentassem um pouco
sobre como foi esse processo na Argentina, no final da sua ditadura, cujo processo já
colocou generais na cadeia, e no Chile. No Brasil, há vários exemplos, e um deles
está na capa do jornal O Tempo, que publicou que um preso denunciou à Comissão
de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG  que  no  Ceresp  há  uma  cela  de  tortura.  Isso
aconteceu hoje, mas o jornal parece que é de 50 anos atrás.

A lei de garantia à ordem foi anunciada agora pelo ministro Celso Amorim. No início
de fevereiro, o ministro anunciou essa lei da garantia da ordem com a ação da polícia
de  repressão  nas  manifestações,  fora  outros  tantos  exemplos  apresentados  pela
Mesa.  Como  foi  essa  conjuntura  política  na  Argentina  e  no  Chile  para  punir  os
torturadores ou para, pelo menos, rever exatamente o que aconteceu? Sabemos que,
nesses lugares,  havia a prática de tortura,  que,  no Brasil,  ainda não sabemos se
existia.  A ditadura  militar  no  Brasil  foi  fundamental  para  a  construção das  outras
ditaduras da América Latina,  pois foi  o  primeiro golpe.  Há alguma relação nisso?
Gostaria que a Mesa comentasse isso.

O  presidente  -  Temos  um  questionamento  de  Eduardo  Antunes,  que  foi
encaminhado antes da fala do Renato: “No modelo democrático, o acesso à Justiça
no binômio eficiência e celeridade tem de ser, de fato, fator de justiça no contexto dos
direitos  humanos”  -  e  acredito  que seja.  “O  tempo  pode  ser  o  fator  principal  de
injustiça?”. Aí, ele me questiona: “Qual é a próxima revolução no Brasil?”. Compartilho
o questionamento com a Mesa, para que todos possam manifestar-se.

Agora passamos a palavra aos nossos convidados, para que todos possam fazer as
suas considerações a respeito das questões apresentadas, das reflexões oferecidas
e também para as suas considerações finais. Fiquem à vontade.
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O Sr. Emílio Peluso - Vou fazer um comentário rápido a respeito da questão que foi
colocada acidentalmente pelo Prof. Ronald e, de uma forma mais direta, pelo Prof.
José Luiz Quadros. Realmente, não podemos proceder, de fato, a um processo de
vitimização; temos de reconhecer o papel efetivo dos resistentes que se opuseram ao
regime.  Talvez  isso  não  tenha  ficado  claro  na  minha  fala,  mas  esse  papel  de
resistente tem que ser reconhecido. Talvez seja característica importante dos crimes
contra a humanidade o momento em que a disputa perde o caráter de reciprocidade,
que é necessário a ele. Aí talvez possamos discutir uma posição em que haja, na
verdade, uma atribuição àquele que é o resistente num certo momento, mas que, em
outro, passa a ser vítima de violações. Isso tem um pouco a ver com a própria noção
de anistia que a Constituição de 1988 procurou estabelecer. Se, em 1979, a anistia
era  buscada  como uma forma de  trazer  novamente  ao  convívio  político  e  social
pessoas que eram exiladas e estavam presas, com a Constituição de 1988, o sentido
da anistia ganha uma nova interpretação mais direcionada ao aspecto não como se
fosse  a  concessão  de  um  perdão  pelo  Estado,  mas  um  pedido  de  perdão  pelo
Estado.  É  isso  que se  faz hoje  quando  se  leva  à  frente  um processo  perante  a
Comissão de Anistia  ou é esse papel  que se espera dela. Agora,  isso ganha um
contexto um pouco diferente, que, às vezes, é até de difícil  entendimento fora do
contexto brasileiro para quem vai enxergar a noção de anistia que hoje é trabalhada e
praticada no Brasil.

Vou pular a pergunta da Jéssica por um momento. O próprio Renato colocou a
questão da “ditabranda”, de como a nossa ditadura foi longa. De fato, pelo período
longo em que a nossa ditadura se estabeleceu, ela serviu tanto no primeiro momento
como  modelo  de  repressão  para  outros  estados,  como,  por  outro  lado,  se
institucionalizou  com  práticas  autoritárias  de  uma forma  bastante  eficaz  para  ela
mesma  e,  como  o  Prof.  José  Luiz  Quadros  colocou  muito  bem,  de  uma  forma
bastante cínica.

Se  fizermos  uma  reconstrução,  se  formos  verificar  participações  do  Estado
brasileiro nas reuniões da chamada Operação Condor, vamos concluir que ele mais
se preocupava em evitar que fossem deixados resquícios e pistas que o vinculavam a
essa participação. Hoje, o que verificamos é que essa participação aconteceu. Há
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uma história defendida num editorial do jornal Folha de S.Paulo, há alguns anos, de
que estaríamos diante de uma “ditabranda”.  O jornal não se preocupou em negar
esse editorial no domingo passado. Não sei se alguém acompanhou isso. Se vocês
chegaram a verificar, viram que o editorial é algo horripilante, e não algo em que o
jornal queira, de alguma forma, tentar justificar uma interpretação nesse sentido; ele
vai voltar a falar na anistia recíproca como fundamento da Constituição de 1988, o
mesmo tipo de entendimento que hoje é tão combatido.

O  Prof.  Anthony  Pereira,  do  King's  College  London,  tem  uma  tese  muito
interessante sobre a comparação entre os diversos contextos ditatoriais. Ele fez uma
comparação entre o Chile, a Argentina e o Brasil. Conforme o Prof. Anthony, o nível
pelo qual o Brasil conseguiu, de certo modo, até institucionalizar a repressão, fez com
que o Estado brasileiro tivesse de recorrer de forma menos numerosa às atrocidades
às  quais  recorreram  o  Chile  e  a  Argentina.  De  modo  algum  está  justificando  ou
tentando defender que a nossa ditadura, por isso, era menos violenta. Não era mais
violenta, porém mais silenciosa. A forma como isso aconteceu, por meio de processos
jurisdicionais na Justiça Militar, demonstra bem isso. Você consegue tentar de alguma
forma  dar  um  verniz  legal  ali  ou  criar  uma  legalidade  que  podemos  chamar  de
legalidade autoritária nessa prática. Isso vai deixar heranças muito mais duradouras.

Como foi  lembrado pela Mesa,  se focarmos no aspecto da justiça de transição,
vamos concluir que é o aspecto menos levado adiante. Vamos verificar que a questão
da militarização, as práticas autoritárias, as práticas de violações de direitos humanos
que  ainda  continuam,  que  ainda  permanecem  não  são  discutidas,  não  são
combatidas ou não são devidamente enfrentadas e desfeitas.

Quanto à questão encaminhada pela Jéssica, na realidade foi o voto vencido de um
dos ministros nessa ADPF, nessa ação julgada no Supremo. O ministro Lewandowski
defendeu essa tese, não trabalhou com a questão da caracterização como crimes
contra a humanidade, mas trabalhou com a noção de que não podemos estabelecer
conexão no sentido criminal entre pessoas que estão opostas numa determinada luta,
ou seja, aquelas que defendem um regime autoritário e aquelas que se opõem a ele.
Que conexão é essa? Não existe essa conexão, nunca existiu na perspectiva jurídica
no  Brasil,  nem  na  perspectiva  de  que  conexão  criminal  é  trabalhada  no  direito
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processual penal. A própria utilização do termo não foi feita de modo a ficar isenta de
críticas. É outra forma de enxergar e desfazer, desconstruir essa decisão do Supremo
na perspectiva desse voto minoritário do ministro Lewandowski.

Quanto aos prognósticos em relação à decisão da corte, à decisão do Supremo,
existe uma limitação no que diz respeito ao direito internacional dos direitos humanos.
O que existe à disposição em relação à decisão da corte é a caracterização de uma
public  shame,  “vergonha  pública”,  em  termos  de  consolidação  de  um  sistema
interamericano  de  direitos  humanos.  Há  uma  preocupação,  um  discurso  de
preocupação nesse sentido por parte do Estado brasileiro. O que veremos a partir
dessa decisão é que, se o Brasil se recusar a descumprir, estará ignorando o próprio
sistema interamericano de direitos humanos.

Sob a ótica do Supremo, que prognósticos podemos estabelecer? É difícil  fazer
esses  prognósticos,  não  existem  posições  claras  dos  ministros  a  esse  respeito.
Parece  que,  no  caso  de  desaparecimento  forçado  como  crime  permanente,  o
Supremo está se enredando, de certa maneira construindo uma jurisprudência em
certo sentido, dificilmente conseguindo pura e simplesmente ignorar.  Para não me
alongar tanto, vou passar a palavra aos demais debatedores da Mesa.

O presidente - Agradecemos ao Prof. Emílio Peluso a participação, lembrando-lhes
que,  logo  após  o  debate,  haverá  o  lançamento  de  dois  livros,  um  sobre  direitos
humanos  e  outro  em  formato  e-book, Justiça  de  transição  nos  25  anos  da
Constituição de 1988. Acabei de receber uma cópia. Agradeço ao professor. Os que
estiverem no lançamento terão a oportunidade de receber gratuitamente uma cópia
do DVD.

Gostaria  de  passar  a palavra ao deputado Adelmo Carneiro  Leão.  Em seguida,
vamos permitir  rápidas e objetivas considerações do Roulian Vieira e da Maria da
Conceição, do Conselho de Psicologia. Vou pedir que sejam objetivos.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Bom dia. Gostaria de agradecer ao deputado
Paulo Lamac a gentileza e de cumprimentar a Cristina e todos que participam da
Mesa. Aproveitando a fala de todos, de modo muito especial a do José Luiz, quero
dizer que, associada às considerações sobre Freud, há uma frase do Marcuse que
considero muito oportuna para o momento: “a primeira condição para um escravo se
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libertar é ter consciência de que é escravo”. Temos de ter atenção com o momento
em que vivemos e consciência em relação a esse chamado Estado Democrático de
Direito. Do ponto de vista conceitual, a democracia ainda está muito distante, mas é
um processo de construção.

Quero aproveitar a oportunidade para convidar todos e todas para participarem do
ciclo de debates sobre a democratização da mídia, que será realizado nesta Casa,
nos dias 10 e 11. Esse tema é muito interessante. Considero-o um pilar fundamental
da construção do Estado Democrático de Direito. A democracia que temos hoje é
fruto  do estado midiático em que vivemos,  que de democrático tem muito pouco.
Quero chamar a atenção para isso.

Também  gostaria  de  fazer  uma consideração  sobre  a  redução  da  idade  penal.
Quando você falou dessa questão, tinha acabado de escrever sobre isso, do ponto de
vista da construção de um país justo, fraterno, solidário. Estamos tratando muito mal
essa questão no que diz respeito à militarização, às polícias militares, à construção
de presídios  como alternativas de enfrentamento da  violência.  Isso é  um enorme
equívoco.  Esta  Assembleia,  apesar  de  discutir  isso,  muitas  vezes  toma posições
equivocadas,  reforçando  a  ideia  de  militarização,  de  fortalecimento  dessa  ação.
Logicamente não há ação mágica de se retirar a polícia, e nos tornarmos, de repente,
uma  sociedade  saudável,  fraterna,  de  paz.  Este  também  é  um  processo  de
construção.  Imagino  que  a  construção  está  no  fortalecimento  da  família,  em
investimentos na educação.  Todos nós falamos disso,  mas fazemos muito pouco.
Recentemente  ouvi  uma  reflexão  muito  interessante  de  um  professor  português.
Temos ótimos mestres,  até  falamos  muito  neles.  Por  exemplo,  falamos  muito  em
Paulo Freire, mas não praticamos os seus ensinamentos. Temos muito o que traduzir
na prática, e não o fazemos.

Em relação à redução da idade penal, quero lembrar-lhes que, dos mais de 8 mil
jovens  mortos  no  ano  passado,  mais  de  95% das  mortes  foram  provocadas  por
adultos.  Violência  não  é  questão  intrínseca  à  juventude,  não  está  na  juventude.
Quase sempre, por trás da violência praticada por jovens, há um bom professor, bem
estabelecido, bem desenvolvido.

Estamos  tratando  de  redução  de  idade  penal,  induzida  por  ações  midiáticas,
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criando a ideia de que essa é uma salvação. São mais de 550 mil presos no Brasil, e
ainda há 350 mil mandados de prisão, e não discutimos isso. Hoje estamos falando
da ditadura, mas quantos são os presos com suas penas vencidas, que continuam
presos? São milhares. Em torno de 40% dos presos não têm uma pena condenatória,
ainda  continuam  presos.  Há  quanto  tempo  estão  mofando  nas  cadeias?  Essas
perguntas são do nosso tempo. Estamos lembrando, e essa lembrança é importante.
Precisamos ter conhecimento disso, ter a consciência de que a ditadura foi importante
em nossa história,  mas é preciso verificar que a ditadura está presente no nosso
tempo.

Para  concluir,  o  deputado  Paulo  Lamac  apresentou  um  projeto  de  lei  muito
interessante, que proíbe, impede que os nomes de ditadores sejam dados a próprios
públicos.  Acho  que  os  nomes  dos  ditadores,  dos  torturadores  precisam  estar
registrados na história, mas não como homenageados nas instituições, em nossas
escolas.  Há  quantas  escolas  com  nomes  de  ditadores?  Quantas  ruas?  Quantos
próprios do patrimônio público? Isso tem de ser mudado. São questões postas em
nosso tempo, mas que ainda refletem com muita intensidade o tempo da ditadura que
não acabou.

O presidente - Agradecemos ao deputado Adelmo Carneiro Leão. Aproveito para
fazer a divulgação do ciclo de debates Comunicação, Regulação e Democracia, que
acontecerá  nesta  Casa,  nos  dias  10  e  11  de  abril.  Será  um  debate  instigante,
polêmico, extremamente atual e contextualizado, com toda a discussão que estamos
realizando hoje. Então fica o registro e o convite para todos participarem.

Também há aqui um convite para o Tribunal Popular, que acontecerá hoje, dia 1º de
abril  - não é piada, não é mentira -, às 16 horas, na Praça Afonso Arinos. É uma
organização da Refundação Comunista, das Brigadas Populares, do PCR e do Caap.
Faço esse registro e deixo o convite para essa atividade que também está marcando
os 50 anos do golpe militar.

Com a palavra,  a  Sra.  Maria  da  Conceição,  do  Conselho de  Psicologia,  e,  em
seguida, o Sr. Roulian. Solicito que sejam bem-objetivos para devolvermos a palavra
aos membros da Mesa.

A Sra. Maria da Conceição - Bom dia a todas e a todos. Parabenizo a Assembleia
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pelo  brilhante  debate  acerca  da  ditadura.  Na  pessoa do deputado  Paulo  Lamac,
cumprimento todos os membros da Mesa. O tema ditadura é uma bandeira de luta do
Conselho Regional de Psicologia, que, ao longo do tempo, vem contribuindo com a
redemocratização do País.

Aproveitando a fala do Prof. Luiz Quadros, que foi muito provocante, ao trazer o
resgate da memória, gostaria de trazer uma contribuição, que foi o lançamento, pelo
Conselho Federal de Psicologia, do livro A verdade é revolucionária: testemunhos e
memórias  e psicólogos e psicólogas sobre a ditadura  civil-militar  brasileira (1964-
1985).  Esse livro  contou  com  a  participação de  todos  os  conselhos  regionais  de
psicologia.  O livro  ainda será lançado aqui  em Belo  Horizonte  pela  Comissão de
Direitos Humanos, quando vocês serão convidados. Não houve tempo hábil para que
ele fizesse parte deste evento. O testemunho transforma sofrimentos individuais em
memórias coletivas, memórias essas que são compartilhadas. Que esse livro se junte
a outros projetos para avaliar e repensar o País! Obrigada.

O presidente - Agradecemos à Maria Conceição, parabenizando-a pela publicação
e aguardando o seu convite. Com a palavra, Roulian Vieira.

O Sr. Roulian Vieira - Bom dia a todos. Cumprimento os componentes da Mesa.
Sou Roulian Vieira, do Município de Conselheiro Pena. Ouvi dizer que está sendo
formado,  ou  já  o  foi,  no  Rio  de  Janeiro  o  partido  militar  brasileiro.  Embora  seja
primeiro de abril, isso é verdade. Gostaria que os senhores opinassem sobre o fato.
Muito obrigado.

O presidente - Agradecemos a participação de Roulian Vieira. Passamos a fazer
mais  um aviso:  Hoje,  às 17 horas,  também marcando a data dos anos do golpe,
haverá a nomeação popular do viaduto D. Helena Greco, na esquina de Avenida Bias
Fortes com Rua Rio Grande Sul. O ato será organizado pelo Instituto Helena Greco
de Direitos Humanos e Cidadania. Com a palavra, para as suas considerações, a
nossa organizadora do ciclo de debates, Cristina Rodrigues.

A Sra. Maria Cristina Rodrigues -  Gostaria de fazer algumas reflexões. Não são
reflexões teóricas nem profundas, mas são reflexões de vida. Fico preocupada ao
observar que algumas perguntas se referem a um novo partido militar, à organização
das forças da direita. Digo-lhes que ninguém se encontra parado, que todas as forças
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se organizam, defendendo diversas ideologias. Como muito bem disseram os três
palestrantes, o golpe civil-militar teve uma característica fundamental, a questão do
domínio  do  imperialismo internacional.  O  que  verificamos  é  a  luta  dos  oprimidos
contra  os  opressores,  luta  que  se  reveste  de  uma  tal  grandeza  que  só  uma
organização popular poderá vencê-la.

Quando nos referimos às diversas atuações das ditaduras no cone sul, a Operação
Condor veio provar que o capital é internacional, as ditaduras são internacionais, a
opressão  é  internacional,  e  obedece  -  queiram  ou  não  -  à  questão  contraditória
oprimidos versus opressores.

Em todos os estudos, palestras e congressos nacionais e internacionais de que
tenho participado ativamente fica uma fala afirmativa: a justiça de transição só será
vitoriosa se houver engajamento da sociedade civil.

Não podemos esperar que as instituições, o Estado ou o governo tomem essas
iniciativas.  Se  a  população  não  se  apropriar  disso,  ela  será  tacanha,  pequena.
Frequentemente  vemos  grandes  manifestações  na Argentina  e  no  Chile.  O  Brasil
ainda  é  pobre  desses  movimentos.  Nossa  juventude  precisa  se  apropriar  das
questões positivas  e propositivas.  A desvitalização da polícia hoje é uma questão
séria  a  ser  discutida.  Quais  são  as  nossas  propostas  para  a  substituição  disso?
Estamos vendo que todo candidato se coloca como grande novidade e apresenta seu
plano de segurança. Refiro-me agora à questão posta pelo deputado: o que temos de
discutir não é um plano de segurança, não é mais polícias, mais câmaras, etc. Quais
são as alternativas que temos hoje?

Só quero deixar como última reflexão que a justiça de transição é vitoriosa se a
sociedade civil colocar como ponto de honra a questão da mobilização. Agradeço a
todos. Mais uma vez, Paulo, quero elogiar toda a equipe que organizou o seminário,
que foi extremamente democrático, a sociedade civil pôde opinar de forma intensa.

O  presidente  -  Obrigado,  Cristina.  Com  a  palavra,  Ronald  Rocha,  para  suas
considerações e ponderações a respeito das questões apresentadas.

O Sr.  Ronald Rocha - Vou tentar pontuar tendo como parâmetro as perguntas e
opiniões apresentadas por escrito e oralmente, começando pela questão do Edimar.
Ele se refere ao monopólio do Estado, ao monopólio na economia e pergunta sobre
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os monopólios de comunicação. De fato, o Estado é intrinsecamente um monopólio -
não simplesmente o atual, mas o Estado desde o seu surgimento. O Estado, desde o
seu  surgimento,  significa,  como  diz  Engels,  a  constituição  do  primeiro  poder
ideológico sobre seres humanos, que implica o monopólio da coerção, amparado por
leis escritas ou na tradição. Assim é o Estado por definição. E o Estado atual, não
importa que forma tenha, não importa que regime político vija, é o Estado que detém
o monopólio  da coerção.  E mais, todo e qualquer  estado,  em qualquer  época da
história da humanidade, expressa uma hegemonia de classe nitidamente definida.

É claro  que o Estado pode assumir  várias  formas.  Nesse aspecto,  o  Estado é
realmente  -  e  estamos  nos  referindo  ao  Estado  e  não  ao  regime  político  -  um
monopólio de coerção sempre e, portanto, sempre uma ditadura, sempre ditatorial. O
que pode ser democrático é o regime político que se organiza como dimensão do
Estado. O regime democrático constitucional é democrático e não ditatorial. Mas aí já
estamos  pensando  em  nível  de  regime  político.  Esses  conceitos  não  podem  ser
confundidos. Se as duas instâncias forem misturadas, vamos chegar a conclusões
esdrúxulas. A primeira é que o Estado nunca pode assumir uma forma democrática, e
vamos tratar  todos  os  estados  e  regimes políticos  da  história  da humanidade de
maneira  plana,  como  se  fossem  uma  coisa  só.  A  segunda  conclusão,  também
esdrúxula, é que, pelo fato de o Estado ser sempre ditatorial e sempre articular uma
hegemonia e uma dominação de classes, jamais poderia haver democracia, que é o
debate que aparece hoje.

Mas  as  coisas  não  são  simples  assim,  porque  hoje  vivemos  num  regime
democrático,  o  que  não  quer  dizer  que  o  monopólio  de  coerção  do  Estado  e  a
hegemonia de classe que nele existe tenham se desconstituído. E a prova mais cabal
de que vivemos num regime democrático é este debate que estamos fazendo. Nós
estamos  fazendo  um  debate  livre,  democrático  num  órgão  do  Estado,  que  é  a
Assembleia Legislativa. Se não houvesse democracia constitucional, seria impossível
a existência deste evento.

No que se refere à questão do monopólio na economia, o que eu quis dizer é que
há  uma novidade  no  Brasil  que  se  estruturou  a  partir  da  década  de  1950  e  se
conformou  com  o  golpe  militar,  que  é  a  fusão  dos  conglomerados  monopolistas
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financeiros com os órgãos do Estado. Essa novidade se consolidou durante o regime
militar e virou um traço, não do regime político, mas do próprio Estado. E persiste até
hoje. A conformação da democracia constitucional a partir da transição não dissolveu
esse laço íntimo dos monopólios, dos conglomerados monopolistas financeiros com
os órgãos do Estado. No atual estágio do capitalismo em âmbito mundial e no Brasil,
é impossível desconstituir  essa fusão intrínseca dos monopólios financeiros com o
Estado sem desconstituir o próprio capitalismo, porque a volta ao capitalismo livre e
concorrencial do passado ou à propriedade dos pobres criticando a propriedade dos
ricos  é  uma  utopia  sem  base  real.  A  história  não  vai  retroceder.  Então,  como
enveredamos  pelo  caminho  da  crítica  à  fusão  dos  conglomerados  monopolistas
financeiros  com o  Estado ou à  luta  política,  inclusive  pela  chamada liberdade de
imprensa, fica sem lastro real e fica num âmbito meramente do poder absoluto da
vontade, ou seja, num patamar do tratamento idealista da política.

Isso tem repercussão na luta contra os monopólios dos meios de comunicação.
Ouvimos dizer que não há liberdade de imprensa no Brasil, que não há liberdade dos
meios  de  comunicação,  porque  eles  falam  o  que  querem,  mas  os  meios  de
comunicação  não  são  coisas  neutras,  são  grandes  conglomerados  monopolistas
financeiros,  são  empresas  lucrativas,  a  não  ser  os  canais  comunitários  de
propriedade do Estado. E, como tais, visam ao lucro e reproduzem a ideologia e a
política que lhes serve. Não há nenhuma lei no Brasil que proíba o Estado de Minas,
o Estado de S.Paulo de acolherem um artigo de qualquer teor, seja de esquerda, seja
crítico. Os monopólios de comunicação estão fechados, como O Globo e o Estado de
S.Paulo à crítica popular, aos debates democráticos, porque os seus proprietários ou
os seus acionistas majoritários - muitos são sociedades anônimas -, através do corpo
editorial,  escolhem  as  matérias  que  desejam,  que  lhes  servem.  Então,  não  há
censura à imprensa,  não há censura  aos meios de comunicação,  não há lei  que
proíba o  Estado de Minas de acolher a oposição,  entretanto a oposição não tem
espaço  nesse  jornal.  Vamos  fazer  uma  crítica  meramente  abstrata  e  desfocada
porque não haveria liberdade, ou vamos dizer que a liberdade que existe só serve
aos monopólios financeiros? Por exemplo, todo cidadão brasileiro tem absoluto direito
e absoluta liberdade de pegar um avião e passar um mês hospedado no melhor hotel
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de Paris, visitando o Quartier Latin e depois voltar. Não há nenhuma lei que proíba
isso. Mas nós sabemos que muitos poucos brasileiros têm condições reais de exercer
esse direito e essa liberdade. Vamos dizer que não existe liberdade de ir e vir? Não,
existe, só que a estrutura social do Brasil, a formação econômico-social brasileira, tal
como está conformada, condiciona o exercício dos direitos. A crítica, portanto, tem de
enveredar-se contra a fusão dos conglomerados financeiros com o Estado e contra o
domínio dos meios de comunicação por esses conglomerados. Qualquer reforma no
âmbito dos meios de comunicação que não leve isso em conta estaria fadada ao
fracasso.  A questão  central  no  Brasil  de  hoje  não  é  defender  uma  liberdade  de
imprensa, porque ela está preservada, mas impedir que essa liberdade seja usufruída
apenas pelos grandes conglomerados. E, portanto, o problema é, antes, de controle
social e do Estado sobre os meios de comunicação e a exigência de abertura de
espaços nesses meios de  comunicação contra a  vontade dos seus controladores
para o programa eleitoral gratuito, por exemplo, que já existe e é sempre criticado por
eles. E assim por diante.

Em relação à segunda questão,  proposta pelo Hélio,  quero dizer que há muitas
semelhanças  entre  os  regimes  militares  que  se  instalaram no  Cone  Sul  -  Brasil,
Argentina, Chile e Uruguai. Há também certa semelhança na transição porque, em
nenhum desses países, houve um ato fundante de derrubada com o pronunciamento
popular desses regimes. E, portanto, em todos eles houve uma transição com grau
maior ou menor de tutela militar e de controle conservador.

O que diferencia o regime militar e a transição que houve no Brasil em relação ao
que houve nos demais países é que aqui a tutela militar se deu de maneira mais
profunda e mais duradoura. No curso da transição dos demais países, a partir  da
disputa  política  e  da  correlação  de  forças,  foi  possível,  no  corpo  da  transição,
responsabilizar  os  criminosos  por  assassinato,  por  sequestros,  por  torturas  e  por
execuções. No caso do Brasil, isso não foi possível até hoje. Então, mais uma vez,
insisto no seguinte: a questão central não está em fazer comparações de modelos
formais, mas, sim, em estudar a história do Brasil, sobretudo a história recente. Para
isso,  temos  de  mergulhar  fundo  na  formação  econômico-social  brasileira  e  na
ontologia  dos  processos  políticos  que  se  deram desde o  golpe  e  culminaram na
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transição para compreender esse processo e para que possamos combater isso com
mais consequência.

Essa questão puxa a que a Jéssica levantou a respeito dos crimes conexos.  A
intervenção do Emílio já deixou claro o papel que os acordos e tratados internacionais
têm no direito atualmente, inclusive na penalização dos chamados crimes contra a
humanidade.  A questão do Brasil  merece um tratamento  mais  detido,  e  hoje não
temos tempo de aprofundá-la. O Supremo entendeu que o principal referencial para o
seu acórdão foi a lei de 1979, por isso a interpretou, na sua letra, à maneira quase
positivista, porque, na verdade, há valor embutido também aí, em vez de assumir,
como parâmetro, a Constituição posterior de 1988 e os tratados internacionais, que,
por disposição constitucional, foram acolhidos e devem ser considerados obras de
direito  interno  também. Essa falsa  antinomia  de  leis  nacionais  contra  os  tratados
internacionais é fictícia, é uma invenção acolhida pelo Supremo, porque, na medida
em que a Constituição, de maneira soberana, acolhe os tratados, os seus dispositivos
passam a fazer parte do sistema jurídico nacional.

E isso foi feito, portanto, quando o Supremo teve como referencial a lei de 1979 e
ignorou -  e ignorou sua própria prerrogativa -  ter  de julgar tendo como parâmetro
fundamental a Constituição Federal atual. Por isso devemos ver, com muito cuidado,
a ideia de centrar todos os esforços na mudança da Lei de Anistia,  pois esse é o
caminho de dar razão para o Supremo. Se ele diz que a lei tem um problema, mas é
lei e tem de ser cumprida, não podemos cair nessa armadilha. Temos de dizer que
esse acórdão do Supremo está errado, pois não leva em conta a Constituição de
1988 nem os tratados internacionais,  merecendo,  portanto,  uma crítica política.  O
problema não é somente jurídico; é, sobretudo, de correlação de forças. No dia em
que dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões estiverem nas ruas exigindo
a  punição  dos  torturadores,  o  problema se  resolverá  pela  política.  Não obstante,
acredito que a campanha para mudar a lei seja democrática e deva ser fortalecida.
Entretanto, repito que o eixo não pode ser trocar a Lei de Anistia porque a outra não
dá conta da punição, pois assim estaríamos dando razão para o Supremo; o eixo tem
de ser adaptar as leis que falam em anistia à Constituição de 1988 e aos tratados
internacionais acolhidos por ela. Esse é um enfoque melhor porque não desativa a
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disputa política contra o acórdão equivocado - para dizer o mínimo - do Supremo.
Quanto à questão do Renato, a chamada “ditabranda”, isso faz parte da literatura

revisionista recente no Brasil, que procura, enfim, salvar o regime militar e dourar sua
pílula, da mesma forma que surgiu, na Europa, todo um conjunto de historiadores
revisionistas que afirmam não terem existido os crimes do nazismo e que reeditam as
razões do expansionismo alemão e do nazismo. Isso deve ser combatido como um
valor  político  que  entrou  no  debate  e  que  está  posto  aí.  É  claro  que,  quando
historiadores e a imprensa falam em “ditabranda”, fazendo o arrolamento empírico da
repressão aqui, comparando com outros países, não fazem nada mais nada menos
que  mergulhar  na  miséria  do  empirismo,  já  que  todos  nós  sabemos  que  os
fenômenos  precisam  ser  avaliados  pela  qualidade  que  têm.  Já  as  quantidades
apenas servem para, nos processos, conformar as qualidades. O problema, então,
não é a pilha de corpos que ficou no Chile, na Argentina e no Brasil, mas sim se o
regime político  assumido pelo  Estado brasileiro  era  democrático  constitucional  ou
uma ditadura militar, um regime militar.

Por isso considero também que não devemos acoplar à expressão “militar” outra
expressão capaz de mitigar o caráter militar do regime, como, por exemplo, ditadura
“civil-militar”, ou mesmo, José Luiz, ditadura “empresarial militar”, pois toda ditadura
militar emerge da sociedade civil de classes, ou seja, toda ditadura militar tem base
social,  sempre  é  civil.  Seria  um  absurdo  considerar  que  poderia  instalar-se  uma
ditadura  militar  sem  conexão  com  interesses  de  classe  na  sociedade.  E  esses
interesses de classe são empresariais também. O civil e o empresarial existem em
qualquer tipo de estado na modernidade, até mesmo antes do golpe de 1964 no
Brasil.  O novo regime não se caracterizou pela presença empresarial,  pois  ela já
existia,  como existe hoje na democracia constitucional. E também não é o caráter
civil,  mas sim  o caráter  militar.  Foi  uma intervenção castrense,  militar,  de quartel,
típica, e o elemento civil estava subordinado, hegemonizado e tutelado pelo caráter
militar do regime. Qualquer tipo de mitigação desse caráter jogará água no moinho do
revisionismo histórico e da ideia da “ditabranda”, enfim, da ideia de que o regime “não
teria sido tão ruim assim”.

Finalmente, a questão abordada pelo Eduardo, que é a ideia de garantir a justiça
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com eficiência e celeridade, merece um debate à parte. Primeiro, devemos fazer uma
discussão  sobre  o  conceito  de  eficiência,  que,  no  Brasil,  virou  um  princípio
constitucional. A história da eficiência é longa. A eficiência foi primeiro um conceito da
física:  relação  entre  força  e  trabalho  realizado.  Posteriormente,  foi  embutida  na
administração  da  empresa,  mudando  de  caráter.  Em  seguida,  veio  a  reforma
gerencial no final dos anos 1970 e 1980. O governo de Fernando Henrique acolheu o
princípio  da eficiência  como um princípio constitucional.  Assim,  no mínimo,  essas
aventuras da eficiência deveriam ser avaliadas.

Ainda este ano vou lançar o livro chamado  As aventuras da eficiência no direito
administrativo, que trata exatamente dessa questão.

Ainda  sobre  a  eficiência,  rapidamente  gostaria  de  saber  o  que  é  eficiente  na
Assembleia. Será que é aprovar muitas leis? Aliás, certa vez, o Estado de Minas fez
uma crítica à Assembleia dizendo que ela fazia poucas leis. Será que o problema é
esse  ou  que  as  leis  devem  ser  feitas  para  servir  ao  povo,  não  importando  a
quantidade?  Mesmo  que  se  faça  uma  lei  ruim,  o  importante  é  preservar  o  rito
democrático interno da Assembleia? O que é mais eficiente? A coisa é complexa e
exige reflexão própria.

Para terminar, gostaria de falar da celeridade. É claro que quem pleiteia um direito
quer celeridade e deve obtê-la, mas, às vezes, a celeridade trabalha contra o direito
na Justiça. Por exemplo, neste momento, há uma luta travada na divisa de Contagem
com Belo  Horizonte,  sobre o  Projeto  de  Requalificação Urbana e  Ambiental  e  de
Controle de Cheias do Córrego Ferrugem. Os moradores dessa região estão sendo
acionados na Justiça pelo Estado de Minas, por intermédio do Deop. A procuradoria
está analisando esses processos. A questão mais importante para essas pessoas é
lutar para que esses processos durem muito, isto é, que resistam até o processo
eleitoral.  Quanto  mais  depressa  o  juiz  julgar  os  processos,  mais  rápido  será  o
despejo, e pior será a luta.

Não quero me alongar muito, mas aqui não estamos lidando com pouca coisa. A
situação é complexa. Viemos aqui para renunciar à herança do regime militar. Existe
um  decreto-lei  de  1941  que  dá  direito,  no  seu  art.  15,  ao  juiz  de  conceder
reintegração de posse e despejar a pessoa sem citação prévia, se o Estado arguir
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urgência. Entretanto, existe outro decreto-lei de 1970, da época do regime militar, que
foi promulgado sob a alegação de que era preciso garantir o direito de quem mora
para evitar que os subversivos usassem o despejo para desgastar o regime. Esse
decreto  diz  que,  em  caso  de  despejo  para  residências,  isto  é,  de  despejo  de
moradores,  de  desapropriação  de  residências,  o  decreto-lei  de  1941  não  está
valendo. Então, nesse caso, a citação prévia precisa existir. Ora, a Justiça de Minas e
os juízes de Minas estão se negando a aplicar o decreto-lei de 1970, promulgado pelo
regime militar, para aplicar o decreto-lei de 1941, da época do Getúlio, porque isso
lhes convém. E o Tribunal de Justiça, as suas câmaras, está dando razão a esses
juízes, que por sinal agem contra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse caso,  a celeridade da Justiça é uma desgraça para  esses moradores que
estão sendo despejados.

Então acho que devemos discutir todas essas questões à luz da concretude dos
processos reais sem modelos universais de estratos, procurando captar a dimensão
universal concreta dos fenômenos e não ficando na abstração. Assim encerro. Deixe-
me ver se me esqueci de algo, acho que foi isso basicamente.

Tenho uma última frase.  Quando se disse aqui  que é preciso sair  da superfície
meramente  da  volição  política  para  entrar  na  ontologia  da  própria  política,  isso
também se aplica à questão do direito. Querer fazer uma mudança social com alma
política em vez de fazer uma mudança política com alma social equivale, no caso da
economia, a ficar na circulação sem penetrar no universo da produção; equivale a
ficar só na política positiva sem crítica, exatamente o contrário do que fez Marx, nos
seus escritos sobre economia política, no próprio O capital, cujo subtítulo é: crítica da
economia  política.  Então  a  crítica  é  o  ponto  de  partida  para  a  transformação da
política em algo realmente transformador. Muito obrigado.

O presidente - Somos nós que agradecemos ao Ronald Rocha. Com a palavra, o
Prof. José Luiz Quadros de Magalhães, para suas considerações finais.

O Sr. José Luiz Quadros de Magalhães - Serei breve para responder as perguntas
que  me  foram  encaminhadas.  Em  primeiro  lugar,  falarei  a  respeito  do  papel  da
universidade, a presença de colaboradores com a ditadura e também sua resistência.
É importante pensarmos hoje sobre o papel da universidade como, cada vez mais,
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um  aparelho  ideológico  uniformizador  e  muito  poderoso.  Cada  vez  mais  nós,
professores  universitários,  estamos  sujeitos  a  controles  da  sua  produção.  Por
exemplo, agora inventaram um tal Qualis. Precisamos publicar tantos artigos por ano,
e as publicações só valem se estiverem em revistas classificadas como Qualis A1,
A2, B1, B2 e B3 e passarão pelo controle de outros professores.

Uma vez recebi uma observação sobre um artigo que enviei a uma revista, dizendo
que eu não havia citado fulano de tal nem sicrano. Não citei, não vou citar, e podem
retirar meu artigo da revista. Esses são, então, mecanismos de controle, o que seria a
própria ideia dessa estrutura moderna que cria o estado moderno. Junto ao estado
moderno,  há  várias  instituições  que  cumprirão  uma  função  específica.  Junto  ao
estado moderno,  há  a  criação  dos  exércitos  nacionais,  a  invenção  da  identidade
nacional,  a polícia nacional,  a moeda nacional,  os bancos nacionais e as escolas
modernas e uniformizadoras, em que todos devem pensar do mesmo jeito, vestir-se
do mesmo jeito e agir do mesmo jeito. Dentro da universidade existe também todo
esse aparato uniformizador e, de certa forma, legitimador de determinadas formas de
pensar e excludente de outras formas de pensar.

Dentro disso tudo, também há a universidade enquanto espaço de resistência e
criação  de  outros  saberes  e  alternativas.  Hoje  também  vemos  uma  saída  disso,
quando  vários  professores  e  alunos  se  aproximam  da  sociedade  civil  e  dos
movimentos  sociais,  pensando  e  principalmente  construindo  junto  a  eles  novas
perspectivas de ação e compreensão. Isso é muito interessante como um papel que a
universidade  pode  ter  hoje,  dando  possibilidade  aos  movimentos  sociais.  Há
exemplos  muito  bonitos  acontecendo  hoje.  Na  UFMG,  na  Faculdade  de  Direito,
citamos o programa Polos de Cidadania, a criação da Ajup, uma assessora jurídica
popular.  Estamos  saindo de uma postura  de  ciência  enclausurada em castelo  de
saber, que cumpre uma função ideológica.

O que é ciência? A ciência na modernidade vira quase um discurso religioso, que
não  pode ser  questionado  porque é  científico;  só  podem  se manifestar  sobre  tal
questão os cientistas. E mais: há uma universidade que constrói um saber com a
comunidade, com a sociedade, com as pessoas que estão agindo nesse processo de
transformação.
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Relativamente  ao  novo  constitucionalismo  na  América  Latina  -  foi  a  segunda
pergunta  -,  isso  é  muito  pouco  divulgado.  As  pessoas  não  têm  acesso  a  esse
processo,  que  é  muito  interessante,  de  transformação  social  e  com  repercussão
profunda na transformação dos direitos. Diria mesmo que o que chamamos hoje de
novo constitucionalismo latino-americano dá muito debate.  As pessoas perguntam:
“Quando  começa  esse  novo  constitucionalismo?  O  que  ele  representa?”.  Muitas
pessoas falam da Constituição da Guatemala na década de 1980; da Constituição do
Brasil de 1988, que traz alguns elementos de reconhecimento do direito à diversidade
dos povos quilombolas, dos povos originários; da Constituição da Colômbia de 1991,
que avança no reconhecimento do direito à diversidade; a Constituição da Venezuela
de 1999 e 2000, que traz a figura de cinco poderes e começa a instalar a ideia de um
Estado comunal; e especialmente as mudanças profundas, radicais que ocorrem com
as constituições da Bolívia, de 2009, e do Equador, de 2008. Quando falamos dessas
constituições, estamos falando de uma ruptura, não de uma qualquer, mas de uma
ruptura com a modernidade. Essas constituições podem ser vistas e analisadas a
partir  de  uma  perspectiva  de  ruptura  com  o  Estado  moderno,  com  a  teoria  da
constituição moderna, com a hegemonia científica do saber europeu, que se tornou
hegemônico nos últimos 500 anos.

Acho muito interessante o que foi dito pelos colegas da mesa, o Emílio e o Ronald,
sobre essa questão. É necessário irmos até as raízes. O Ronald colocou a questão
do Estado, que é possível um estado democrático, mas uma preocupação que tenho
é identificar o que estamos chamando de estado. O que é esse estado moderno?
Qual é a função desse estado moderno? Qual é a função desse direito moderno? A
função essencial e historicamente uniformizadora que viabiliza o desenvolvimento da
burguesia  e  do  próprio  capitalismo.  Se  não  formos  capazes  de  fazer  essas
transformações  no  regime  sem  fazer  a  transformação  desse  Estado  -  não  digo
abandonar o Estado, mas reinventá-lo - o que vai acontecer é o que tem acontecido
com os movimentos de resistência: as tentativas de rupturas, mesmo sendo tentativas
de rupturas revolucionárias, caíram logo a seguir nas armadilhas da modernidade.

Falamos  aqui  da  necessidade  de  ruptura  com  a  própria  modernidade.  Essa
modernidade que sustenta e viabiliza o desenvolvimento do capitalismo, que é toda
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uma estrutura do estado, do direito moderno, que tem uma finalidade muito específica
de modernizar, padronizar e construir um discurso hegemônico. Esse é o potencial
desse novo constitucionalismo, especialmente que acontece, que é absolutamente
radical e que precisa ser estudado e conhecido. Isso não é falado no Brasil, desse
novo direito constitucional, dessa nova teoria da constituição, dessa nova teoria do
direito, que começa a surgir a partir das experiências de transformações radicais que
acontecem hoje no Equador e na Bolívia, ou no estado comunal, que é uma outra
perspectiva que acontece na Venezuela.

É  muito  interessante  vermos  que  essas  experiências  pós-ditadura  na  América
Latina  são hoje  de  imensa diversidade.  Os  processos  em curso  no  Equador  são
distintos  dos processos em curso na Bolívia e geram experiências  e perspectivas
distintas, que também são distintos do que acontece na Venezuela e bastante distinto
dos processos que ocorrem no Brasil ou na Argentina, ou muito diferentes do que
acontece no Uruguai, na Colômbia ou no México, com os mecanismos de resistência,
as comunidades de resistência, com o Movimento Zapatista ou chiapas, no sul do
México, com o movimento andino na Colômbia e outras experiências.

Então, temos sim uma experiência que chama a atenção do mundo inteiro e que
representa  alternativas  reais,  institucionais,  constitucionais  em  uma  crise  que  se
apresenta no mundo inteiro, que é essa crise do estado moderno, sua fragmentação.
Estamos assistindo à declaração de independência da Catalunha, ao plebiscito de
independência  da  Escócia,  etc.  Ou  seja,  esse  constitucionalismo  plural  que  se
constrói hoje, especialmente da experiência boliviana e equatoriana, pode ser uma
resposta  institucional  para  a  superação  dessa  lógica  de  um  estado  moderno,
uniformizador, hegemônico, que se afirmou nos últimos 500 anos.

Foi apresentada a seguinte pergunta: como o Brasil pode melhorar tirando as blitze
e reduzindo a segurança? O deputado Adelmo Carneiro Leão disse muito bem que
não há milagres e que isso não pode ser feito de uma hora para a outra. Gostaria de
resgatar, despertar uma ideia e sugerir que busquem se aprofundar nessas reflexões.
Há um livro muito interessante de um filósofo e psicanalista esloveno, que é traduzido
e badalado no mundo inteiro. Vários dos seus livros foram traduzidos no Brasil. Slavoj
Zizek  escreveu  o  livro,  Violência,  publicado  em  Portugal  e,  recentemente  na
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Argentina, com o nome Sobre la violencia - seis reflexiones marginales. No primeiro
capítulo ele traz uma ideia muito interessante. Ele diz que, em geral, as políticas de
combate à violência são políticas de combate à violência subjetiva, que a quebre de
uma aparente normalidade de não violência. Estaremos em uma suposta situação de
não violência. A normalidade seria não violenta até que haja um ato de vontade - é
disso que vem a ideia da violência subjetiva - que quebre a quebra. Ele diz que todas
as políticas públicas atuais e todos os discursos de combate à violência são políticas
públicas de combate a essa violência subjetiva.

E há o discurso de aumento do número de policiais, do controle, de câmeras nas
ruas,  de  punições,  de  direitos  e  de  repressões.  Ele  diz  que  isso  não  resolverá
absolutamente  nada.  Isso  seria  enxugar  gelo.  Enquanto  não  formos  capazes  de
compreender e enxergar o que chama de violência subjetiva, estrutural e simbólica,
que é permanente, e, estruturalmente, o estado moderno é violento, pois foi criado
com  uma  função  específica,  continuaremos  a  discutir  as  estruturas,  que  são
permanentemente violentas. Essa violência simbólica é permanente e está presente
de várias maneiras. Por exemplo, uma da invenções da humanidade, que veio com o
estado moderno, é o apoderamento da linguagem, da gramática e do sentido das
palavras.  Isso  demonstra  o  que  está  simbolicamente,  estruturalmente  e
permanentemente violento. Como exemplo, há violência permanente na modernidade
dos primeiros 500 anos em relação à mulher. Quando uma criança estuda a língua
portuguesa, ela aprende que o plural sempre vai para o masculino. Isso é muito sério.
Se estiverem aqui 50 mulheres e um homem, diremos que eles estão no Plenário.
Sinceramente,  vocês  acreditam  que  isso  passa  despercebido  na  cabeça  de  uma
criança? Se estiverem andando lá fora um cachorro macho e uma mulher, diremos
que eles estão ali fora. Essa violência permanente, estrutural e simbólica penetra na
estrutura da sociedade moderna e cumpre uma função muito específica. Enquanto
não formos capaz de enxergar isso, para mudarmos essa estrutura, acreditaremos
que, superficialmente,  poderemos nos apoderar do estado e mudar alguma coisa,
mas,  como a  história  tem demonstrado,  continuaremos caindo nas armadilhas da
modernidade.

Em relação à “ditabranda”, isso já foi muito bem respondido. A ditadura brasileira
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tem de ser pensada como integrante de um sistema. Ela é especialmente perversa e
brutal até pelo seu maior grau de sofisticação e institucionalização. Isso já foi dito.

A outra  pergunta  é  sobre  a próxima revolução no Brasil.  Perguntaria  qual  foi  a
primeira, pois até hoje não fizemos nenhuma. Uma ideia muito interessante tem sido
discutida.  Ela  diz  respeito  às  infiltrações.  O  que  seria  essa  ideia  de  infiltrações?
Percebemos  que,  cada  vez  mais,  pelo  mundo  inteiro,  as  pessoas,  comunidades,
movimentos  sociais  e  artísticos  diversos,  cidades  e  até  países  passam  a  fazer
diferente. Eles começam a escapar dessas armadilhas e desse aprisionamento da
modernidade hegemônica, europeia e uniformizadora.

Cada vez mais pessoas, comunidades, associações e partidos começam a fazer
diferente. Essa ideia de infiltração é como uma ideia de fissuras. Vamos imaginar
essa estrutura moderna, que viabiliza o desenvolvimento do capitalismo como uma
grande represa em que vão surgindo infiltrações. Podemos imaginar duas ideias ou
duas consequências disso. Uma, bastante hollywoodiana,  que seria o estouro dessa
represa. Aumentando as infiltrações, aumenta-se a pressão, e, em alguma hora, essa
represa vai estourar. A modernidade já deu água há muito tempo, e esse negócio está
acabando.

Outro  dia,  ouvi  uma  fala  do  Frei  Beto  que  achei  muito  interessante:  “Várias
gerações viveram épocas de mudança, mas poucas gerações viveram a mudança de
época.” E o que estamos vivenciando hoje é uma mudança de época. Esse negócio
deu água. Não dá para continuar, não vai continuar e vai estourar de uma ou de outra
forma. É nesse momento, estourando essa represa, que nos agarramos na primeira
água e vamos construir.  Prefiro uma outra imagem, a de que tudo o que é sólido
desmancha no ar.  Por exemplo, os deuses gregos, todo-poderosos, como Netuno,
podiam fazer muita coisa, podiam fazer um maremoto, provocar tempestades, raios,
etc., mas as pessoas precisavam acreditar neles. É a força das pessoas. Ou seja, um
Deus necessita de crentes. Se esses crentes desaparecem, “puff”, o Deus acaba.

Podemos  dizer  que  esse  deus  moderno,  esse  imenso  poder  do  capitalismo
moderno,  do  Estado  moderno,  das  estruturas  jurídicas  modernas  opressoras,
uniformizadoras, hegemônicas - todo esse megapoder global norte-americano, Otan,
etc. - dependem da crença das pessoas. Com as crescentes infiltrações, com mais
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pessoas resistindo e fazendo diferente,  talvez possa haver uma ideia desse deus
moderno que vai desaparecer. Sou otimista, mas, de uma forma ou de outra, esse
deus moderno tem os seus dias contados. Resta-nos saber o que vamos ser capazes
de colocar no lugar dele.

Vou  contar  um caso rapidamente.  É um caso interessante  que,  mais  uma vez,
mostra as inversões e as contradições de um sistema ou de algo que foi criado para
uma finalidade, mas que, de repente, pode servir a outra finalidade. É uma piadinha
que o Slavoj Zizek conta no seu livro sobre o fim do sistema de socialismo real da
Romênia.  Um  sujeito  que  está  hospedado  em  um  hotel  tem  o  seu  telefone
grampeado. Mas agora são novos tempos, a Romênia se democratizou, mas há a
escuta e aquele funcionário continua lá escutando a conversa. Esse sujeito liga para
o seu país e diz: “Nossa, a Romênia está maravilhosa. Estou sendo tão bem-tratado
aqui  na Romênia.”  Aí,  o espião que estava na escuta,  liga para ele e diz:  “Muito
obrigado  por  você  elogiar  o  meu  país.”  Ou  seja,  a  estrutura  é  mantida  e  eles
continuam vigiando,  fiscalizando e sacaneando,  mas dizendo:  “Muito obrigado por
você  elogiar  o  meu  país.”  Agora,  você  tem  toda  uma  educação  de  uma
superficialidade artificial de uma democracia que não há. O caso que queria contar é
trágico e cômico e aconteceu em Belo Horizonte, na Pedreira Prado Lopes. Isso foi
noticiado pelo Estado de Minas em 2008, 2009. Tenho essa notícia, mas não a trouxe.
Ia ser realizada uma festa junina na Pedreira Prado Lopes e o Corpo de Bombeiros
foi lá para verificar se havia condições de segurança para as pessoas e constatou
que ela não poderia ser realizada porque poderia colocar em risco a segurança física
das pessoas, dos moradores, das crianças. Os moradores insistiram: “Moramos aqui,
andamos  aqui  todos  os  dias  e  vamos  fazer  a  festa  junina.”  O  Ministério  Público
proibiu, mas eles insistiram e fizeram.

Aí a polícia foi chamada. A polícia chegou lá e, para garantir a integridade física e
moral  das  pessoas,  desceu  o  cassetete.  A alegação  é:  estou  garantindo  a  sua
segurança. Você não quer que eu garanta a sua segurança? Então, toma. É isso.
Existem outras questões, mas chega, falei demais.

Quero convidá-los para visitar o meu blog, a fim de continuarmos este debate. Lá
existem muitos vídeos, livros e textos. O blog é o meu nome, coloquei o meu nome
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para ficar mais fácil: www.joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com Tenho também
e-mail,  por  meio  do  qual  podemos  continuar  este  diálogo.  Tenho vídeos,  livros  e
textos  interessantes  a  respeito  dessas questões que debatemos aqui  e de  várias
outras. Obrigado.

O  presidente  -  Agradecemos  o  privilégio  de  contar  com  um  convidado  dessa
qualidade.  O  tempo  passou  rápido,  pena  que  temos  de  encerrar  para,  daqui  a
pouquinho, dar início ao painel da parte da tarde. Agradecemos ao Prof. José Luiz
Quadros  de  Magalhães  a  participação,  as  provocações,  as  respostas,  enfim,  por
haver enriquecido de maneira brilhante o nosso ciclo de debates.

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifesta  seus
agradecimentos  aos  expositores,  às  autoridades,  aos  telespectadores  da  TV
Assembleia e ao público em geral e convida a todos a participar, hoje à tarde, a partir
das 14 horas, neste Plenário, da continuação deste ciclo de debates, com o painel
“Da  redemocratização  aos  dias  atuais:  dilemas  e  perspectivas”,  conforme  a
programação.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2014

Presidência do Deputado André Quintão
Sumário:  Destinação da Interrupção dos Trabalhos  Ordinários  -  Composição da

Mesa - Registro de Presença - Palavras do Presidente - Esclarecimentos sobre a
Dinâmica  dos  Trabalhos  -  Palavras  da  Sra.  Emanuelle  Lopes  -  Palavras  do  Sr.
Edmundo Antônio Dias - Palavras do Sr. João Antônio de Paula - Palavras da Sra.
Beatriz Cerqueira - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O  presidente  (deputado  André  Quintão)  -  Destina-se  esta  parte  da  reunião  à

realização do ciclo de debates Resistir Sempre - Ditadura Nunca Mais - 50 Anos do
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Golpe de 64, decorrente de requerimentos dos deputados André Quintão, Celinho do
Sinttrocel, Durval Ângelo, Paulo Lamac e Rogério Correia.

Composição da Mesa
O presidente - A presidência convida a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Beatriz

Cerqueira, coordenadora do Sindicato Único em Educação de Minas Gerais - Sind-
UTE - e presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais - CUT-MG;
os Exmos. Srs. Edmundo Antônio Dias, procurador da República do Ministério Público
Federal, da Procuradoria da República em Minas Gerais; e João Antônio de Paula,
professor  titular  do  departamento  de  Ciências  Econômicas  e  do  Cedeplar,  da
Faculdade de Ciências  Econômicas da UFMG; e a Exma. Sra.  Emanuelle  Lopes,
diretora de Memória do Movimento Estudantil  da União Estadual dos Estudantes -
UEE.

Registro de Presença
O presidente - Gostaríamos de registrar a presença de vários jovens, estudantes do

ensino médio e superior; da Sra. Luzia Machado, presidente do Centro Acadêmico
Afonso Pena; da Caap, da faculdade de direito, que está realizando uma importante
semana junto com entidades como o DCE; dos ex-caapianos Philippe Rodrigues e
André Bueno; Sr. Neemias, secretário de comunicação da CUT; do nosso querido
amigo  Sr.  Carlos  Calazans;  do  Prof.  Michel  Le  Ven.  Contamos  com  a  presença
expressiva de várias entidades parceiras na realização deste evento.

Palavras do Presidente
O ciclo de debates começou ontem com várias atividades não só no Plenário, mas

houve uma série de eventos. Há uma exposição aberta na Assembleia: “1964-1985: a
subversão do esquecimento”. No final da tarde de hoje será apresentado um filme
produzido pela  TV Assembleia:  Na lei  ou  na marra:  1964,  um combate antes  do
golpe. Tive oportunidade de vê-lo, ontem, às 21 horas, na TV Assembleia. Parabenizo
a emissora e recomendo o filme. Convido a todos para assistirem. Trata-se de um
documentário  sobre  a  situação  que  precedeu  o  golpe,  especificamente  em
Governador Valadares, na luta pela terra.

Ontem,  na  abertura,  o  deputado Durval  Ângelo  mencionou que a  Comissão de
Direitos Humanos vai desenvolver durante o ano várias audiências públicas tratando



845
____________________________________________________________________________

de temas relacionados a esse momento do País, bem como ao momento atual. É um
conjunto de iniciativas da Assembleia com entidades parceiras. Estão participando
desse esforço 35 entidades, no entendimento de que o golpe de 1964 não poderia
passar  pelo  momento  atual  sem  um  conjunto  de  reflexões  e  ações  necessárias,
principalmente para as atuais gerações. Sabemos dos impactos que esse movimento
trouxe para a realidade social  brasileira,  bem como suas  consequências  nefastas
para a democracia, a cultura política, a economia e a desigualdade social. Durante
esses  dias  tivemos  oportunidade  de  ouvir  relatos  de  pessoas  que  lutaram  e
participaram ativamente daquele momento.

Estamos aqui não só fazendo reflexões acadêmicas sobre o golpe mas também
ouvindo relatos vivos de pessoas que estavam, naquele momento, ao lado de todos
que  lutaram  contra  o  golpe,  e  daqueles  que  continuaram  a  sua  luta  -  alguns,
infelizmente, continuaram sua luta fora do País, e outros já não estão mais entre nós.
Portanto, a Assembleia Legislativa, sem dúvida, não poderia deixar, neste momento,
de organizar um conjunto de reflexões.

Na tarde de hoje, o painel será muito importante, porque não somente trará uma
visão retrospectiva do golpe, mas vai avaliar também, e principalmente, o momento
atual  da  redemocratização,  os  dilemas  e  perspectivas,  assim  como  eventuais
resquícios  desse  período,  como  agendas  daquele  contexto  sociopolítico  ainda
presentes  entre  nós,  na  perspectiva  de  consolidação  e  de  fortalecimento  de  um
processo democrático inconcluso.  Portanto,  este painel  será muito importante, por
isso agradeço a presença de todos.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço

para  a  apresentação  de  perguntas  aos  participantes  da  Mesa,  por  escrito  ou
oralmente, e de outras enviadas pelo formulário disponível na internet, no portal da
Assembleia Legislativa. Para melhor organizarmos o debate, os participantes poderão
encaminhar  suas  perguntas  por  escrito  no  formulário  próprio,  que  está  sendo
distribuído  pela  equipe  de  apoio.  Aqueles  que  desejarem  fazer  sua  intervenção
oralmente devem especificar isso no formulário, devendo, para registro, entregar o
conteúdo  da  intervenção  também  por  escrito.  Informamos  que  esta  reunião  está
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sendo  transmitida  pela  TV  Assembleia,  e  os  telespectadores  também  poderão
participar: basta acessar o portal da Assembleia - www.almg.gov.br - , abrir o link com
o formulário de participação e enviar sua contribuição.

Com a palavra, Emanuelle Lopes, diretora de Memória do Movimento Estudantil da
UEE,  a  quem  agrademos  pela  presença  e  pela  contribuição  da  entidade  na
organização deste evento.

Palavras da Sra. Emanuelle Lopes
Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer à comissão organizadora o convite.

Cumprimento os componentes da Mesa, assim como o deputado André Quintão.
Inicialmente,  gostaria  de  falar,  não só como representante  dos estudantes, mas

também como representante da juventude,  sobre  o importante papel  que nós,  da
juventude,  tivemos  durante  o  regime  militar:  um  papel  de  ousadia  no  combate,
mostrada pela coragem de ir às ruas e nos colocar contra esse regime e a favor da
construção  de  uma  democracia  no  nosso  país.  Nós,  da  juventude,  como
representantes não só dos estudantes, mas também da juventude camponesa e da
operária, estávamos disseminados nos setores da sociedade com essa luta, em cada
canto, pela construção da nossa democracia.

Além do papel  dos jovens,  quero destacar  também o papel  que nós,  mulheres,
cumprimos durante esse regime; nós, mulheres, que somos duplamente oprimidas
pelo regime político, pela ditadura, e oprimidas pelo machismo na nossa sociedade.
Em que sentido? Primeiro,  pelo fato de as mulheres serem, desde aquela época,
desacreditadas  no  importante  papel  político  que  elas  poderiam  cumprir  e  pelas
torturas  que  eram  desenvolvidas  e  aplicadas  às  mulheres,  de  forma  especial  o
estupro, o aborto forçado, a tortura moral e a psicológica.

Agora, tão importante como relembrar esse período de tanta dor e barbaridade é
discutir  os resquícios dessa ditadura nos dias atuais, evidentes principalmente em
dois setores. Um deles é relativo à segurança pública, em que ainda hoje temos o
aparelho da Polícia Militar,  que foi pinçado daquela época e permanece na nossa
sociedade; uma polícia militar que ainda hoje, no período democrático, mata e tortura
a juventude negra das periferias.

Outro  resquício  importante  a  ser  mencionado  é  o  próprio  sistema  político  que
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temos, que foi moldado durante a ditadura militar e que permanece. Como proposta
para  um  novo  sistema político  que  seja  representativo  do  povo,  que  tenha  mais
mulheres,  mais  jovens,  mais  negros,  mais  pobres,  nós,  do  movimento  social,  do
movimento estudantil,  estamos construindo, ao longo de 2014, o plebiscito popular
por uma nova constituinte soberana e exclusiva do sistema político. Esse plebiscito
será na Semana da Pátria, durante o 7 de setembro, e desde agora os movimentos
sociais, o movimento estudantil, a esquerda política de todo o Brasil já estão nessa
construção.

No mais, agradeço novamente o convite.  Continuamos nessa luta por  memória,
verdade e justiça,  para que o que aconteceu nunca mais aconteça e jamais seja
esquecido.

O  presidente  -  Muito  obrigado,  Emanuelle.  Passamos  a  palavra  ao  primeiro
expositor,  Dr.  Edmundo Antônio  Dias.  Agradecemos  desde  já  a  sua  presença na
Casa.

Palavras do Sr. Edmundo Antônio Dias
Boa tarde a todos. Exmo. Sr. Deputado André Quintão, na pessoa de quem saúdo

os  demais  integrantes  da  Mesa.  Saúdo  também  o  deputado  Durval  Ângelo,  que
participou  de  toda  a  concepção  deste  seminário  e  formalizou  o  convite.  Muito
obrigado. Saúdo todos os presentes.

O  tema  desta  fala  é  bastante  amplo.  Há  vários  aspectos  que  constam  da
programação do seminário,  e tentarei,  da maneira mais sintética possível, abordar
alguns desses temas.  São todos permeados pelo direito  à memória e à verdade.
Então iniciarei pelo tema da memória da verdade e da justiça de transição, que é a
forma de justiça que procura curar as feridas de sociedades pós-conflito, como é o
caso da sociedade brasileira, que basicamente de 1988 para cá - que é realmente o
marco da redemocratização - poderia inclusive já ter feito avanços muito maiores no
desvendamento da verdade e na preservação da memória.

Podemos  citar  o  caso  da  Argentina,  que,  em  1983,  criou  a  sua  comissão  da
verdade, integrada por um eminente escritor, Ernesto Sabato - a Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas. No Uruguai isso acontece 17 anos depois, com a
Comisión para la Paz. No Paraguai, em 2004, a Comisión de Verdad. No Brasil, como



848
____________________________________________________________________________

todos  sabemos,  em  2011,  a  Lei  nº  12.528  cria  a  nossa  Comissão  Nacional  da
Verdade, com sete integrantes. Então vemos que a marcha na construção da nossa
justiça de transição tem sido feita de maneira um pouco lenta.

A justiça  de  transição  tem  quatro  eixos  principais:  a  descoberta  da  verdade,  a
reparação  das  vítimas,  a  reforma  das  instituições  do  sistema  de  segurança  e  a
investigação e persecução penal, que é a justiça de transição de caráter retributivo.
Para José Carlos Moreira da Silva Filho, o século XX foi o século da memória. Foi um
século marcado por guerras, totalitarismos, genocídios, crimes contra a humanidade
e campos de concentração, que impuseram, nas palavras do professor, uma reflexão
sobre  a  importância  da  memória,  emblematicamente  contida  no  famoso  adágio
adorniano de um novo imperativo categórico: o de lembrar para não repetir jamais.
Daí  esses  quatro  eixos da  justiça de  transição  apresentarem uma função para  o
futuro, que é a tônica do tema que foi proposto para a programação deste período da
tarde, ou seja, quais as medidas que previnem outros atos de exceção e períodos de
ditadura.

Verdade.  Esse  é  um  dos  pontos  destacados  pela  Anistia  Internacional  como
elemento da justiça de transição, que cuida de esclarecer os fatos sobre violações de
direitos humanos. Isso já vinha sendo feito desde a Comissão Especial sobre Mortos
e Desaparecidos e com a Comissão de Anistia e, agora, de forma mais abrangente -
espera-se -, com a Comissão Nacional da Verdade. Outro elemento é o da justiça, ou
seja,  aquele  caráter  retributivo:  investigar  as  violações  cometidas  no  passado  e,
quando reunidas provas, empreender ações judiciais contra os responsáveis.

Depois temos a reparação. Aí chegamos a essa tônica do nosso encontro, que é
olhar para o futuro e prevenir novas violações de direitos. A reparação pode ocorrer
basicamente de cinco formas.

Restituição.  Por  exemplo,  o  art.  8º  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais
Transitórias prevê que as pessoas que foram afastadas do serviço público por ato de
exceção, atos institucionais, ainda que na aposentadoria, sejam contempladas com a
progressão funcional e as promoções a que teriam tido direito se na ativa tivessem
permanecido. É um ato, portanto, de restituição ao status quo; na verdade, ao estado
em que essas pessoas estariam se o Estado de Direito não tivesse sido rompido.
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Indenização. Essa é uma outra forma que foi empreendida pela Comissão Especial
sobre  Mortos  e  Desaparecidos  e  foi  um  dos  caminhos  escolhidos  pelo  Estado
brasileiro  para  iniciar  a  sua  justiça  transicional.  Reabilitação,  que  é  uma terceira
forma; satisfação e garantias de não repetição.

Quando falamos em garantias de não repetição, basicamente estamos falando de
reforma das instituições públicas, sobretudo do sistema de segurança pública. Aqui
vem  a  questão  da  militarização  da  polícia,  que  foi  proposta  na  programação  do
seminário. Sabemos, inclusive, que, no Congresso Nacional, tramita uma PEC com a
finalidade  de  desmilitarizar  a  polícia,  de  autoria  do  Fábio  Konder  Comparato  -
professor paulista e redator do então anteprojeto. Essa PEC cria duas polícias: uma
judiciária  e  outra  de  segurança  pública.  Ambas  com  autonomia,  mas  sujeitas  a
controle externo.  Com autonomia,  tendo em vista que deixam de submeter-se ao
Poder  Executivo  como uma forma de livrar  a  polícia  da  tradição do coronelismo
brasileiro,  que faz  com que o Poder  Executivo  tenha sempre,  principalmente  nos
níveis federal e estadual, uma proeminência sobre os demais Poderes. Esse é um
fato reconhecido largamente pelos cientistas políticos.

As garantias de não repetição - eu também diria,  no caso aqui,  a satisfação da
sociedade - trazem um tema que está na ordem do dia, que é a alteração de nomes
de  ruas,  praças,  logradouros  e  equipamentos  públicos.  Vimos  que,  na  semana
passada, em boa hora a câmara municipal alterou o nome do viaduto Castelo Branco
para  D.  Helena  Greco,  que foi  a  primeira  vereadora  eleita  em Belo  Horizonte.  A
câmara municipal, portanto, seguiu um caminho de medida de satisfação à sociedade
belo-horizontina.

Esse tipo de medida de satisfação tem um alcance ilimitado, porque atinge todos os
habitantes da cidade e as pessoas que passariam pelo logradouro público. Foi um
projeto de lei, de 2012, do vereador Tarcísio Caixeta, o qual se encontrava parado na
Comissão  de  Legislação  da  câmara  municipal;  vinha  na  sequência  de  um  outro
projeto  que  alterou  o  nome  do  Viaduto  Costa  e  Silva  para  Viaduto  José  Maria
Magalhães.  É  realmente  inaceitável  que  o  nome  dos  dois  presidentes  que
inauguraram a ditadura militar brasileira estivessem ilustrando o espaço público da
cidade. Todavia, embora aprovado o primeiro projeto de lei, uma lei muito breve, que,
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em seu art. 2º, revogava o Decreto nº 1.972, de 1971, do prefeito municipal, revogou
o mesmo decreto que dava nome tanto ao Viaduto Costa e Silva quanto ao Viaduto
Castelo Branco. Desde então renomearam o Viaduto Costa e Silva como José Maria
Magalhães.

Na sequência, ficou o segundo projeto de lei,  que encontrou resistência de uma
parcela da câmara municipal para alterar o nome do Viaduto Castelo Branco. Aliás, fui
procurado pelo vereador Tarcísio Caixeta e também pelo Betinho, um militante dessa
área.  Procurei  o  caminho que me pareceu adequado:  estabelecer  diálogo  com o
Poder Legislativo. Nós nos reunimos com o presidente, vereador Léo Burguês, no dia
27 de fevereiro,  e ele se comprometeu a buscar uma solução política na câmara
municipal para a aprovação da lei do vereador Tarcísio Caixeta. Em menos de um
mês depois do nosso encontro, a lei foi aprovada. Vejo que a democracia é realmente
o espaço de diálogo, de reconhecimento do Poder Legislativo, da função legislativa,
em  que  se  constrói  o  consenso.  A câmara  municipal  conseguiu  reconstruir  um
consenso que parecia perdido na Comissão de Legislação e Justiça, que entendia ser
impossível alterar o nome de um logradouro público nomeado há mais de 10 anos.
Isso porque existia uma lei de 2009 que trazia uma disposição nesse sentido. Então o
que aconteceu? Apesar dessa lei, o Viaduto Costa e Silva havia sido renomeado. A lei
que renomeara o Viaduto Costa e Silva havia revogado também a lei que dava nome
ao Viaduto Castelo Branco. Portanto o Viaduto Castelo Branco estava sem nome.
Esse é um tipo de medida de satisfação.

Em Minas há um largo  campo para medidas  desse tipo.  Em relação aos bens
públicos estaduais, esta Casa Legislativa tem um magnífico trabalho pela frente. É
muito importante que esses caminhos sejam empreendidos, e é uma forma, aliás, de
o Legislativo mostrar para a sociedade mineira seu compromisso com a democracia,
o compromisso dos deputados estaduais.

Em artigo publicado no  German Law Journal, Mia Swart observou que nomes de
ruas e praças são espelhos de períodos da cidade. Ela cita duas decisões da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, uma no caso Aloetoeboe, em que oito pessoas
foram abordadas por agentes de estado e tiveram que se deitar no chão. Os agentes
de Estado urinaram nessas pessoas, que depois foram colocadas em um caminhão e
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transportadas  para  um  local  onde  tiveram  de  cavar  as  próprias  covas.  Foram
assassinadas sete pessoas, e uma conseguiu fugir.

O Estado do Suriname foi condenado a nomear um parque, uma rua ou uma praça,
em alguma região importante da cidade de Paramaribo, em homenagem às vítimas.
Além disso,  outras  medidas  de  reparação,  como o  pagamento  de  indenização,  e
medidas de satisfação, como a devolução dos corpos das vítimas, foram objeto da
condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

No caso que cuidou de crianças de rua na Guatemala, a Corte Interamericana de
Direitos Humanos condenou o país a dar a um centro educacional os nomes das
vítimas. Portanto, esse caminho que foi iniciado pela câmara municipal se encontra
inteiramente  de  acordo com a  jurisprudência  da  Corte  Interamericana  de  Direitos
Humanos, a cuja jurisdição o Brasil se submete. Podemos pensar em homenagens
não só a nomes de militantes de direitos humanos, de militantes contra a ditadura
militar,  mas também a nomes que remetam a  valores  abstratos,  como tolerância,
liberdade, expressão ou coisas que tragam essa mesma ideia de contraposição à
ditadura militar.

É bom frisar que não se trata de varrer um período da história do país. Na medida
em que se retira o nome de um viaduto como Castelo Branco ou Costa e Silva, é até
possível que a câmara municipal determine a instalação de uma placa dizendo que,
no ano de 2014,  foi  aprovada a lei  número  tal,  que renomeou o Viaduto Castelo
Branco, dando-lhe o nome de Viaduto D. Helena Greco. E isso esclarecendo que
Castelo Branco foi o primeiro general da ditadura militar e D. Helena Greco foi uma
militante  que  combateu  essa  ditadura.  Esse  é  um  aspecto  pedagógico
importantíssimo, diria essencial, para as novas gerações. Trata-se de uma forma de
reabilitação  da  história  e  de  se  forjar  uma  identidade  mineira  e  nacional  mais
comprometida com os valores democráticos.

Além  disso,  essas  leis,  a  rigor,  não  foram  recepcionadas.  Não  se  trata  de
inconstitucionalidade  diante  da  Constituição  de  1988,  mas  do  não  recebimento
dessas leis do período autoritário que homenageiam o autoritarismo. Bem dizendo,
são  leis  de  alta  homenagem,  que  não  foram  recepcionadas  pela  nova  ordem
constitucional que estabeleceu o regime democrático. Portanto, a rigor, essas leis não
são válidas.
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Aqui, em Belo Horizonte, há uma rua com o nome de um delegado de polícia, Luiz
Soares da Rocha,  que consta no famoso trabalho da Arquidiocese de São Paulo.
Esse trabalho foi coordenado pelo arcebispo D. Paulo Evaristo Arns, que acaba de
ser homenageado por esta Casa com o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais,
motivo pelo qual o parabenizo. O nome de Luiz Soares da Rocha consta diversas
vezes  no projeto  Brasil  Nunca Mais.  Seria  o  mesmo que a  Alemanha ainda hoje
prestar  homenagens  a  pessoas  que  colaboraram  com  o  regime  nazista  de  Adolf
Hitler. Seria o mesmo que Heinrich Himmler, que foi o chefe da SS nazista, desse
ainda o nome a uma praça na Alemanha. Hitler teve seu nome em uma praça na
Alemanha, mas, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi renomeada.

O deputado Durval Ângelo - A medalha máxima da Polícia Civil tem o nome desse
cidadão. Há quatro anos, neguei-me a recebê-lo.

O Sr. Edmundo Antônio Dias - Esse gesto de dignidade do deputado Durval Ângelo
demonstra a necessidade de se iniciar um longo caminho muito importante de medida
de reparação, até de renomeação de nomes de homenagens, como essa medalha, e
de ruas e logradouros. Em Minas há um largo campo para isso, basta dizer que o
nosso estádio mais conhecido, o Mineirão - poderíamos até torcer, que mediante lei
fosse denominado apenas por esse nome, pelo qual se tornou mais conhecido -, tem
o nome de José de Magalhães Pinto, um banqueiro que governou Minas durante o
golpe militar.

Elio  Gaspari,  no  primeiro  volume da  sua quadrilogia,  A ditadura  envergonhada,
analisa por que o golpe partiu de Minas. O golpe, na verdade, foi antecipado para 31
de março porque o Gen. Olímpio Mourão Filho, que também é homenageado com o
nome de uma rua em Belo Horizonte, já estava perto de se aposentar e iniciou o
levante contra o governo constitucional de João Goulart. E, após 31 de março, houve
um período de dúvida se haveria a adesão das demais regiões militares do País,
porque era essencial a adesão de São Paulo, que, segundo Elio Gaspari, só foi se
concretizar nas últimas horas do dia 31 de março, com o apoio do Gen. Kruel.

Mas o fato é que a primeira região militar que se levantou para realizar o golpe foi a
4ª  Região  Militar  de  Juiz  de  Fora.  Elio  Gaspari  diz  muito  claramente  que  os
conspiradores  do  golpe  desejavam  que  ele  se  iniciasse  em  algum  local  onde
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houvesse harmonia entre as tropas rebeladas e o poder civil.  De todas as regiões
militares, o estado que tinha a melhor harmonia dos militares com o poder civil era
Minas Gerais, governada por José de Magalhães Pinto, que dá nome ao Mineirão, um
bem público estadual,  talvez o  equipamento público de Minas mais  conhecido no
País.

Minas era militarmente inexpressiva, e chegaram a Washington nesse mesmo dia
dois  informes  da  CIA tratando  dos  planos  conspiradores  dos  revolucionários  em
Minas Gerais, basicamente o Gen. Olímpio Mourão Filho. Nem mesmo os generais
das demais regiões acreditavam no golpe que foi antecipado por Mourão Filho. Mas
nesse dia o cônsul americano Herbert Okun esteve com Magalhães Pinto no Palácio
da  Liberdade  a  pretexto  de  convidá-lo  para  um  concerto  sinfônico  e  não  passou
despercebido ao cônsul americano que o Palácio da Liberdade estava superprotegido
com policiais militares armados de submetralhadoras pelos corredores.

Ainda nesse dia 31/3/1964, o Gen. Castelo Branco telefonou para Magalhães Pinto
e o sobrinho deste,  que também era banqueiro,  pedindo que Magalhães tentasse
interceder junto ao Gen. Olímpio Mourão Filho para esperar, uma vez que Castelo
Branco não via a adesão das demais regiões e temia pelo fracasso do golpe militar.

Em Minas Gerais,  a estudante de direito  Lorena Melo e Figueiredo realizou por
amostragem  uma  pesquisa  com  nomes  de  bens  e  logradouros  públicos  que
homenageiam torturadores, generais ou apoiadores do regime militar. Castelo Branco
aparece em vários locais, como Ipatinga, Varginha, Viçosa etc. Uberlândia tem um
terminal  rodoviário  com  esse  nome,  e  Belo  Horizonte  tem  uma  rua.  Cabe  às
respectivas câmaras municipais iniciar esse trabalho de alteração dos nomes dessas
ruas e equipamentos públicos.  Com o nome de Marechal  Artur  da Costa e Silva,
felizmente em Belo Horizonte não há mais um viaduto com esse nome, mas existe
uma rodovia em Betim, uma rodovia em Juatuba, uma avenida em Belo Horizonte e
várias outras ruas e avenidas por Minas Gerais afora.

Em relação aos bens públicos estaduais, há três escolas - uma em Minas Novas,
uma em Pouso Alegre e uma em Juiz de Fora - com o nome do segundo presidente
da ditadura militar. Com o nome General Garrastazu Médici existe uma avenida em
Contagem, três  escolas  municipais,  uma rua em Barão de Cocais  e uma rua em
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Lagoa Santa. O presidente Ernesto Geisel, como costa na obra de Elio Gaspari, foi o
único general que abertamente defendeu a importância da tortura. Os demais agiam
como se aquilo não existisse. Segundo uma entrevista publicada após sua morte,
Ernesto Geisel defendeu a importância da tortura para obter confissões. Ainda assim,
existe uma avenida em Chapada Gaúcha, no Norte de Minas, com o nome Presidente
Ernesto Geisel. Quanto a João Batista de Figueiredo, há uma rua em Montes Claros e
uma escola municipal em Porteirinha. Já falei de Magalhães. O mais sintomático é o
nome do  Mineirão,  mas  há  várias  outras  avenidas  e  ruas  espalhadas  por  Minas
Gerais, assim como uma escola estadual em Senhora dos Remédios.

Francisco  Luiz  da  Silva  Campos  já  tinha  apoiado  o  Estado  Novo,  a  ditadura
varguista. Ele foi um dos ideólogos do arcabouço jurídico da ditadura militar brasileira.
Ele, que é mineiro, foi largamente homenageado no Estado. Há ruas com seu nome
em Belo Horizonte, em Pompéu, em Dores do Indaiá, em Estrela do Indaiá, além de
duas escolas estaduais, uma em Pompéu e outra em Lagoa da Prata. O Gen. Gomes
Carneiro, também citado como torturador no relatório da 4ª Reunião Anual do Comitê
de Solidariedade aos Revolucionários do Brasil, dá nome a uma rua em Juiz de Fora.
Luiz  Soares  da  Rocha é  o  nome da  medalha  mencionada  pelo  deputado  Durval
Ângelo e de uma rua de Belo Horizonte. Esse me parece ser um caminho importante
a ser seguido tanto pelas câmaras municipais quanto pela Assembleia Legislativa.

Em relação a outros aspectos da justiça de transição, especificamente tratando da
Comissão da Verdade,  em um artigo intitulado  Justiça,  história,  memória:  reflexão
sobre  a  Comissão  da  Verdade,  Celso  Lafer  faz,  a  determinada  altura,  uma
comparação com o processo Eichmann, que foi celebremente descrito por Hannah
Arendt em Eichmann em Jerusalém. Ali faz sua observação ressalvando a diferença
de que a Alemanha nazista se tratava de um estado totalitário e o Brasil, de 1964 a
1985, de um estado autoritário. Ele ressalta uma dimensão do processo Eichmann ao
criar  um espaço próprio  para  multiplicidade de vozes  e  verdades  das  vítimas  do
Holocausto,  um  espaço  transformador  da  história  em  memória  coletiva  do
Holocausto,  restituindo  a  dignidade  das  vítimas  por  obra  do  poder  redentor  da
narrativa e da diferença entre o escrever e o ouvir.

O professor paulista que foi chanceler do Fernando Henrique Cardoso e ministro de
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Desenvolvimento, observa a natureza mais abrangente da Comissão da Verdade em
relação  ao  processo  penal,  no  sentido,  citando  Paul  Ricoeur,  de  impedir  o
esquecimento  por  apagamento de  rastros.  Todavia,  é  justamente  esse ponto  que
precisa ser reforçado no Brasil, principalmente depois do julgamento da ADPF nº 153,
ajuizada pela OAB no STF, que visava reconhecer a invalidade da lei de anistia de
1979,  já  que  se  tratava  de  uma  autoanistia.  Desde  então  o  Supremo,
lamentavelmente,  entendeu  válida  a  lei  da  anistia.  Parece  que  essa  questão  do
processo penal realmente é secundária. Não me parece, ao contrário do Prof. Celso
Lafer,  que a natureza mais  abrangente  da  Comissão Nacional  da  Verdade possa
substituir com maior largueza o papel de um processo penal.

Embora  no  processo  penal  vivamos  com  conceitos  como  a  culpabilidade  e  a
reprovabilidade penal, a satisfação à sociedade e às vítimas é mais profunda em um
processo  penal  porque  ela  traz  como  consequência  esse  aspecto  retributivo  da
Justiça de transição, que a Comissão da Verdade não traz. A Comissão da Verdade
fica nesse eixo de descobrimento da  verdade que foi  encoberta pelos  artistas  da
ditadura militar.

Hoje nossa coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público  Federal,  Dra.  Raquel  Dodge,  subprocuradora  da  República,  está  sendo
agraciada com a Medalha Chico Mendes de Direitos Humanos. Justamente por esse
trabalho, e certamente por outros, ela constituiu um grupo de trabalho acerca dos
crimes cometidos pela ditadura militar. No âmbito desse grupo de trabalho já foram
contabilizadas 187 investigações, que estão em andamento, e oferecidas oito ações
penais.  Todos  puderam  acompanhar  pela  imprensa  recentemente  a  denúncia  do
colega Antônio Cabral, do Rio de Janeiro, relacionada ao caso do Riocentro.

Houve também outras denúncias País afora que visaram punir  os violadores de
direitos humanos que cometeram crimes durante a ditadura militar. Apesar de o STF
ter considerada válida a lei da anistia no mesmo ano, o julgamento do Supremo é de
abril de 2010. No mesmo ano, 2010, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos no caso Gomes Lund,  Guerrilha  do Araguaia.  Desde então,
segundo o Prof. Fábio Comparato, o Brasil é um fora da lei internacional, já que é
submetido à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estão sendo
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oferecidas  pelo  Ministério  Público  Federal  essas  ações  contra  torturadores  ou
pessoas que estiveram na cadeia de mando do aparato repressor do golpe militar de
1964. Tendo em vista que um dos argumentos utilizados para obstar essas ações
penais seria o da ocorrência da prescrição penal, a Resolução nº 2338, de 1967, da
Assembleia Geral da ONU, faz referência à imprescritibilidade dos crimes cometidos
contra a humanidade, com um princípio de direito internacional. No ano seguinte, a
Convenção dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade reafirmou esse
princípio  da  imprescritibilidade.  Ainda  não  foram  apreciadas  duas  das  denúncias
oferecidas  pelo  Ministério  Público  Federal.  Lamentavelmente,  o  Poder  Judiciário
rejeitou  a  denúncia  em  quatro  processos,  seguindo,  mais  ou  menos,  a  linha  da
arguição de descumprimento fundamental, que foi julgada improcedente pelo STF, na
ADPF nº 153. Há recurso do Ministério Público Federal em relação a esses quatro
processos. Dois outros processos se encontram em andamento, e duas denúncias
ainda não foram apreciadas pelo Poder Judiciário.

Só para concluir,  um dos argumentos utilizados pelo STF, constante no voto do
ministro Eros Grau,  é que não só a lei  da anistia  beneficiava esses torturadores,
esses agentes de Estado, mas também o art. 4º, § 1º, da Emenda Constitucional nº
26, de 1985, emenda que convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Porém, todos
os constitucionalistas defendem o poder constituinte originário, que é um poder que
não se vincula a nenhuma outra forma de poder. A partir daí ele pode fazer uma nova
Constituição e pode ser ilimitado.

Daí, inclusive, podemos pontuar a enorme repercussão que teve a declaração da
presidente Dilma Rousseff no ano passado, ao pretender convocar um plebiscito para
aprovar uma assembleia constituinte exclusiva, que tratasse de reforma política. O
ex-presidente  do  Supremo,  ministro  Carlos  Ayres  Britto,  falou  que  nenhuma
constituição  tem  tendência  suicida.  Então,  na  medida  em  que  se  pretende  um
plebiscito para chamar uma constituinte que faça reforma política, essa constituição
não aspiraria  à permanência,  o que qualquer  constituição aspira.  Então não seria
possível. Da mesma forma, não seria possível que o poder constituinte de 1987-1988
se vinculasse a uma emenda à Constituição de 1967, com a emenda de 1969.

Isso traz também um outro ponto que foi colocado na programação do seminário,
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que  é  a  conveniência  da  constituinte  exclusiva.  Naquela  época,  em  1987 -  essa
emenda veio em 1985 -,  inaugurou-se um aceso debate sobre a conveniência,  e
todos concordamos que o ideal teria sido uma assembleia constituinte exclusiva. Um
exemplo  bastante  óbvio,  um  dos  pontos  discutidos  era  que  o  Poder  Legislativo
brasileiro  fosse  unicameral,  como  é  esta  Assembleia.  Se  a  constituinte  fosse
congressual e não uma constituinte exclusiva, ou seja, uma constituinte formada pela
reunião  da  Câmara  dos  Deputados  e  do  Senado,  os  senadores  dificilmente
aprovariam a  extinção  do  Senado.  Não estou  defendendo a  extinção  do Senado
naquela  época,  estou  somente  dizendo  que  esse  era  um  dos  pontos  do  debate
constituinte  e,  portanto,  o  que  foi  defendido  em  prol  da  assembleia  constituinte
exclusiva, que seria eleita apenas para o fim de fazer a nova constituição, é que ela
não  teria  autonomia  necessária  para  fazer  todas  as  reformas  de  que  o  Brasil
necessitava.

Gostaria finalmente, para encerrar,  de fazer menção também ao tombamento do
Dops, no ano passado, que funcionava na Avenida Afonso Pena, o que ocorreu em
âmbito  municipal.  Foi  realizada  uma  reunião  no  Ministério  Público  Federal,  na
Procuradoria Regional dos Direitos dos Cidadãos, juntamente com o deputado federal
Nilmário Miranda, com o deputado estadual Durval Ângelo e com representantes da
Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política da UFMG, do Instituto Helena
Greco de Direitos  Humanos  e  Cidadania,  da  Frente  Independente  pela  Memória,
Verdade e Justiça de Minas Gerais, da Comissão da Verdade da Anistia Política, da
OAB,  da  Fundação  Municipal  da  Cultura,  e  do  Instituto  Estadual  do  Patrimônio
Artístico e Histórico de Minas Gerais, o Iepha. Dessa reunião, foi enviado ofício ao
presidente  do  Conselho  Deliberativo  do  Patrimônio  Cultural  do  Município  de  Belo
Horizonte,  que  inclusive  se  manifestou  dizendo  que  daria  encaminhamento
necessário ao ofício. De fato, ocorreu no ano passado o tombamento do Dops. E ele
responde  também  um  ponto  importante  que  devemos  parar  para  pensar  como
medida simbólica de reparação, que é a criação de um espaço de memória naquele
local.  O  então  presidente  da  Fundação  Municipal  de  Cultura,  Leônidas  José  de
Oliveira,  disse:  “Quanto  à  criação  de  um  espaço  de  memória  na  edificação,
esclarecemos que o imóvel não é de propriedade do município, estando fora de sua
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competência a definição de seu uso, ainda que tenha proteção municipal. Todavia, a
Diretoria  de  Patrimônio  Cultural  coloca-se  à  disposição  para  colaborar  com  a
elaboração de um espaço de memória, prestando todas as informações, consultas a
documentos  e  relatos  que  foram  colhidos  durante  a  elaboração  do  dossiê  de
tombamento do bem cultural”.

Sendo, portanto, um bem estadual, cabe a esta Casa Legislativa e aos movimentos
de direitos humanos que se debruçam sobre o tema inciar uma ação junto ao governo
do Estado para que não só o tombamento seja feito por Minas Gerais como também
que o Estado, titular do bem onde funcionou o Dops, crie ali um espaço de memória
como medida de reparação às vítimas da ditadura militar.

O  outro  caso  se  refere  à  militarização.  Um  dos  procedimentos  instaurados  no
Ministério  Público  Federal  diz  respeito  à  morte  de  Orocílio  Martins  Gonçalves,
ocorrida em 30/7/1979, durante manifestação de trabalhadores da construção civil em
Belo Horizonte.  Isso mostra que precisamos estar  muito atentos  à intervenção da
Polícia Militar nos jogos da Copa do Mundo que se aproximam. No ano passado, em
conjunto com o Ministério Público estadual, expedimos uma recomendação às forças
de  segurança  que  atuariam  em  Minas  na  Copa  das  Confederações,  com  a
participação  de  integrantes  da  Guarda  Nacional  e  da  Polícia  Militar,  para  que
seguissem os termos da Resolução nº 3, do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa  Humana,  inclusive  a  não  utilização  de  armamentos  de  baixa  letalidade.
Falamos em baixa letalidade porque mesmo uma bala de borracha, se mal-utilizada,
é letal. Vimos o que ocorreu ano passado. A situação mostra que ainda existe na
nossa cultura de segurança pública algo do respaldo autoritário do período de 1964 a
1985 e épocas anteriores.

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 4.471, de 2012. É preciso que
as  entidades  de  direitos  humanos  se  mobilizem por  sua  aprovação.  Entre  outras
alterações no Código de Processo Penal voltadas à apuração de mortes e lesões
corporais  decorrentes  de  ações  de  agentes  do  Estado,  o  projeto  acaba  com  o
chamado auto de resistência e muda o nome “auto de resistência seguido de morte”
para  “lesão  corporal  decorrente  de  intervenção  policial  e  morte  decorrente  de
intervenção policial”. É uma nomenclatura que torna muito claro do que se trata.
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Parabenizo os deputados André Quintão e Durval Ângelo pela realização deste ciclo
de debates. Muito obrigado.

O presidente - Agradecemos ao Dr. Edmundo Antônio Dias. Com a palavra, o Prof.
João Antônio de Paula. É uma honra para a Assembleia Legislativa contar com a sua
presença neste ciclo de debates.

Palavras do Sr. João Antônio de Paula
Obrigado, deputado. Gostaria de começar agradecendo o convite da Assembleia

Legislativa para participar deste evento que muito me honra, me alegra e também me
coloca  numa  responsabilidade  grande  de  tentar  fazer  jus  à  expectativa  que,
eventualmente,  a  minha  presença  aqui  possa  ter  causado.  Também  quero
cumprimentar meus colegas de Mesa e todos aqui presentes.

Acho que a Assembleia Legislativa mandou muito bem ao promover este ciclo de
debates. É uma das funções da Assembleia Legislativa e, nesse caso, isso se reveste
de uma particular importância pelo significado do momento que estamos vivendo: o
registro, a memória de 50 anos do golpe militar. Foi falado aqui pelo procurador sobre
a importância da memória. De fato, essa é uma resolução decisiva. Memória como
registro, como lembrança, como homenagem àqueles que lutaram. Muitos perderam
a vida,  muitos  foram  torturados,  muitos  resistiram às  dificuldades,  às  agruras  do
processo político e da luta política.

Queria homenagear uma figura desta Casa e, em seu nome, todos os deputados -
alguns estão aqui presentes nesta plenária.  Refiro-me ao deputado Dazinho,  José
Gomes  Pimenta,  uma  figura  admirável  que  pude  conhecer  e  com  quem  pude
compartilhar as coisas. Dazinho é uma das figuras mais interessantes da vida política
brasileira do século XX. Não tenho dúvida alguma em relação a isso. Era um líder
mineiro, deputado combativo, uma figura realmente notável. Ele foi cassado em 1964,
mas manteve uma atitude de coerência, uma dignidade pessoal e um compromisso
com a luta social e pelo socialismo absolutamente singulares. Então, na figura do
deputado Dazinho, queria homenagear todos que nesta Casa combateram a ditadura
e resistiram a ela.

O tema desta Mesa é o pós-ditadura. Vou me referir a isso, mas antes gostaria de
situar o próprio fenômeno da ditadura. A memória é importante, é decisiva, porque é
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um momento de reiterar certos compromissos e lembrar para que não se repitam
episódios  como os  de  1964  e  seus  desdobramentos.  É  importante  também  que
pensemos em termos históricos, ou seja, o significado histórico do golpe de 1964 e
seus impactos sobre a vida brasileira. Farei, portanto, uma digressão histórica que
aparentemente  será  longa,  mas,  na  verdade,  não será.  Vou recuar  um pouco do
tempo para tentar situar o golpe, mas com certeza não será tão longo quanto possa
parecer.

O golpe de 1964 não foi a primeira das manifestações de interrupção de processo
democrático no Brasil, não foi o primeiro momento em que se bloqueou o processo de
mudança que estava em curso. Na verdade, desde o século XIX - e, talvez, até antes
disso, mesmo antes da existência do próprio Brasil -, o movimento de resistência, de
rebeldia ocorreu. Por exemplo, para falar de um episódio, a Inconfidência Mineira é
um movimento desse tipo. Trata-se de um movimento mais importante do que muita
gente possa pensar e menos importante do que o mito tentou construir. O movimento
da Inconfidência Mineira está longe de ser um episódio desimportante da história do
Brasil.

No  século  XIX  também,  várias  vezes  a  sociedade  brasileira,  sobretudo  os
excluídos, colocou-se como protagonista da luta social - os escravos, os pobres, os
índios. Em todos esses momentos de emergência, de erupção nascendo na política
dos setores populares, sempre houve uma força afastadora, uma força repressora
desses  movimentos.  Um  político,  curiosamente  do  partido  conservador,  chamado
Justiniano José da Rocha, da época do império, escreveu um texto muito importante
em 1855. Esse texto chama-se Ação, reação, transação.

Justiniano José da Rocha, naquele momento, tentava pensar o contexto imediato
da política brasileira do império. Houve um movimento de emergência dos setores
populares na cena política que marcou toda a década de 1830,  com movimentos
como a  Balaiada,  a  Sabinada,  a Cabanagem, no Pará.  A esses movimentos que
reivindicavam  a  abolição  da  escravidão,  a  república,  enfim,  aos  movimentos  que
tinham uma demanda social muito forte, muito pronunciada, seguiu-se a centralização
do segundo reinado, a chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional em 1841, que,
na verdade, cerceou liberdades políticas, concentrou o poder nas mãos do governo
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imperial,  deixando  claramente  manifesto  o  desejo  daquela  estrutura  política  de
impedir qualquer mudança estrutural. À ação mobilizadora, ação política das massas,
seguiu-se a reação, processo de fechamento, de exclusão.

Nos anos de 1850, aparece a figura da transação, que foi representada na época
pelo chamado Gabinete da Conciliação, dominado por um político mineiro chamado
então Visconde de Paraná, depois Marquês de Paraná. Ação, reação e transação. O
que significa rigorosamente transação? Não uma síntese de ação e reação, mas a
conservação da velha estrutura, dos velhos privilégios, a partir de um movimento de
conciliação por cima, em que o fundamental é conservado e algumas concessões são
feitas, concessões laterais, concessões absolutamente adjetivas. Eu diria que esse
esquema -  ação, reação e transação - marca a história brasileira desde então. O
Brasil  tem  sido  recorrentemente  assaltado  por  esse  fantasma,  o  fantasma  da
transação, da solução de compromisso, da conciliação, que significa a reiteração do
velho sob a forma do novo, do moderno.

É preciso pensar o golpe de 1964 a partir desse esquema mental, desse conjunto
de conceitos. Em 1964 tivemos de novo um momento em que isso se deu. A ação
aqui  é  representada  pela  conjuntura  dos  anos  1950  no  Brasil,  profundamente
impactada,  por  exemplo,  pela  Revolução  Cubana,  de  1959.  Os  anos  1950
representam para o Brasil efetivamente a entrada em cena dos setores populares do
campo e da cidade reivindicando participar do processo de modernização do País. O
Brasil  se modernizava desde os anos 1920, e essa modernização foi intensificada
com  a  ditadura  Vargas.  Mas  era  uma modernização  que  excluía.  Concedia-se  a
legislação trabalhista por um lado e, por outro, manietava-se o movimento sindical.
Os anos 1950 marcam, na verdade,  uma ruptura desse modelo de modernização
conservadora pela emergência dos setores populares, inicialmente com as greves de
1953,  em  São  Paulo.  Essas  greves  levaram  à  criação,  por  exemplo,  do  Dieese,
instituição muito importante que nasceu em 1953 exatamente como um instrumento
para  medir  a  inflação  e  para  municiar  os  sindicatos  de  instrumentos  para  a
reivindicação salarial, a luta pelas condições de trabalho. Em 1955 surgem as Ligas
Camponesas, a partir do Engenho Galileia, em Pernambuco. O movimento das Ligas
Camponesas se alastrou não só pelo Nordeste, mas pelo Brasil inteiro, fazendo de



862
____________________________________________________________________________

novo ressurgir a chama da luta operária e da luta camponesa irmanadas. Naquele
momento se falou muito da Aliança Operário-Camponesa como um dado fundamental
da conjuntura dos anos 1950.

Fundamentalmente, houve também a luta do movimento estudantil. A UNE realizou
em Salvador, em 1958, e em Curitiba, em 1962, dois grandes congressos, em que a
bandeira  da  reforma  universitária  tinha  o  propósito  de  reformar  as  estruturas  de
ensino,  aproximar  a  universidade  à  luta  social  e  aproximar  a  sociedade  das
aspirações de transformação social.

Ao lado dos estudantes, dos camponeses e dos operários há todo um movimento
de intelectualidade da cultura brasileira,  em torno da bandeira que se chamou de
reforma  e  de  revolução.  A revolução  também  esteve  fundamentalmente  presente
naquele momento. Uma revolução social que emanciparia o Brasil, que transformaria
as  estruturas  brasileiras.  A bandeira  da  reforma agrária  era  fundamental  naquele
quadro, mas não foi a única importante naquele processo, naquele momento.

Houve a ação, no governo João Goulart, que foi o momento de mais consistência.
Ao contrário do que dizem, o governo João Goulart estava longe de ser um governo
inepto.  O plano de  metas,  o  plano trienal  formulado por  Celso  Furtado em 1963
merece  ser  revisto  hoje,  em  razão  de  sua  lucidez.  Era  um  plano  que  pretendia
combater a inflação a um custo social pequeno, senão nulo. Ao lado do combate à
inflação  havia  implícito  também  um  processo  de  crescimento  da  economia  e
sobretudo das reformas. O plano trienal também era um momento de conflagração da
sociedade, de mobilização da sociedade brasileira em torno das reformas agrária,
bancária,  administrativa  e  universitária.  Enfim,  todas  as  reformas  que  o  País
demandava. Então, isso foi a ação.

O golpe de 1964 foi a reação. Celso Furtado escreveu um livro, em 1992, que se
chama Brasil, a construção interrompida. Nesse livro ele queria dizer que estava em
curso no Brasil, no período de 1950 a 1964, um processo de construção da Nação em
que o povo era protagonista e que a distribuição de renda, da riqueza e do poder
estavam em pauta. O ano de 1964 significou exatamente a interrupção da construção
da Nação capaz de incorporar o povo, com todas as contradições que isso significa e
com  toda  a  heterogeneidade  de  demanda  presente.  É  preciso  fazer  justiça  ao
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governo João Goulart. É preciso fazer justiça àqueles que lutaram naquele momento
e foram derrotados pelo golpe. O golpe interrompeu a luta, foi a reação.

O  golpe  militar,  em  si  mesmo,  teve  obviamente  um  grande  apoio  civil.  Hoje  é
absolutamente correto dizer que a ditadura foi civil e militar. Ela não foi somente uma
quartelada, foi uma quartelada com apoio popular, social. Mas, ao longo do tempo, a
cada  giro  do  parafuso,  ela  se  tornou  mais  e  mais  repressiva,  excludente,
concentradora de renda e de riqueza. E, finalmente, ela também é uma ditadura da
tortura, dos assassinatos nos porões, dos embates com aqueles que pegaram nas
armas legitimamente. É preciso dizer que a ideia de pegar em armas para defender a
liberdade é uma ideia fundamental. Não se pega em armas à toa. Aqueles que foram
para  a  luta  armada  tinham  legitimamente  todo  o  direito  de  resistir  a  um  poder
opressivo, como sempre aconteceu na história. E eles pagaram um preço alto por
isso.

Se fizermos um balanço da ditadura militar, chegaremos à conclusão de que houve,
de fato, modernização de alguns setores da infraestrutura, de forma conservadora,
seletiva  e assimétrica.  Mas,  ao final  do processo da ditadura,  a inflação,  um dos
principais problemas do Brasil, era o dobro da de 1964. Em 1984 a inflação no Brasil
era rigorosamente o dobro da de 1964.

A dívida externa, que era de 16% do PIB, estava em 54%. A concentração de renda
no Brasil, que era em torno de 50% - índice que mede a desigualdade -, estava em
65%, portanto havia aumentado 15% em 1984. Então, por vários indicadores, o Brasil
ficou mais vulnerável do ponto de vista econômico; mais endividado externamente; a
renda ficou mais concentrada; a inflação voltou a subir de forma acelerada.

Houve alguns indicadores positivos. A esperança de vida no Brasil aumentou. Esse
conceito é muito afetado pela mortalidade infantil. À medida que a mortalidade infantil
diminui - e isso é possível ser minorado com programas de saneamento básico e
outras medidas desse tipo -, a esperança de vida sobe, o que não quer dizer que a
qualidade de vida da população subirá também. Agora, esses aspectos positivos não
podem, de maneira alguma, obscurecer  o fato de que o País,  durante a ditadura
militar, sob vários aspectos, regrediu politicamente. Uma geração inteira foi castrada
do direito de se formar politicamente. Na verdade, os políticos que vão sobreviver a
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isso são os velhos políticos, alguns literalmente da República Velha. Quer dizer, uma
geração  inteira  foi  bloqueada  na  sua  capacidade  de  militar,  de  fazer  política
institucional. Quem não aceitou o jogo de cartas marcadas da ditadura foi para a luta
armada, para a resistência. É desses que, na verdade, estamos falando aqui; são
eles que estamos homenageando. Então, há um custo enorme.

Na vida cultural brasileira, ocorreu um processo de regressão. A cultura brasileira se
tornou  absolutamente  mercantilizada,  dominada  pelo  mercado,  pelos  valores  do
mercado, pela indústria cultural. Nos anos 50, tivemos um dos momentos mais ricos
da cultura brasileira, não só do ponto de vista estético, mas também da amplitude dos
seus interesses. Foi uma cultura extremamente importante e rica, sintonizada com o
que  havia  de  mais  moderno  e  atualizado  no  mundo  e,  ao  mesmo  tempo,
profundamente enraizada nas questões nacionais, no movimento que Tolstói dizia ser
fundamental.  Se se quer ser  universal,  comece com a sua aldeia, entenda a sua
aldeia;  só  é  possível  ser  universal  desse ponto  de  vista,  dizia  ele.  A reação é a
interrupção de um processo de mudança que estava em curso.

Estamos agora num processo da transação. O procurador disse muito bem que há
diversos resquícios, há manifestações na vida atual que são claramente da ditadura.
As Polícias Civil e Militar continuam torturando. Ninguém tem dúvida disso. Basta ir às
delegacias para se certificar disso. No Brasil,  o  processo de investigação criminal
começa  pelo  final,  com  a  confissão.  Pega-se  o  sujeito,  que  confessa  após  ter
apanhado bastante, e, depois, monta-se o processo de trás para a frente. Esse é o
dia a dia. Os jovens, os negros continuam sendo vítimas da violência policial. Esse é
um dado fundamental.

Estamos vivendo um problema sério no que diz respeito à Comissão da Verdade,
porque,  efetivamente,  o  acesso  aos  arquivos  das  Forças  Armadas  não  estão
franqueados.  Esse  é  um  dado  fundamental  para,  efetivamente,  superarmos  os
traumas, as cicatrizes de 1964. É preciso apurar a verdade, nominar os que mataram,
que torturaram em nome do Estado, de algum modo.

Então, a questão da transação, como o momento que estamos vivendo, tem a ver
com isto:  seremos capazes de superar essa acomodação, que no final significa a
permanência de privilégios, ou seremos capazes de ir além do que tem sido a rotina,
a regra na sociedade brasileira, a acomodação?
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Nunca tivemos uma revolução social no Brasil, a não ser, parcialmente, a abolição.
A abolição foi uma revolução social, mas parou no meio porque não houve reforma
agrária,  que era sua consequência necessária.  Nesse sentido,  ainda estamos por
reparar esta outra enorme injustiça social: a escravidão. A reparação disso não foi
feita. O ex-escravo não teve seus direitos assegurados.

Esses problemas também se colocam no plano da vida democrática. Quando se
fala em democracia, sempre gosto de pensar no conceito do Claude Lefort. Ele dizia
que democracia era uma inversão permanente de direitos. A democracia não tem fim.
A democracia é algo que se conquista, que avança e se estende. Ela é elástica. Ela é
do tamanho dos sonhos, do tamanho das expectativas e das demandas. No caso do
Brasil, esses sonhos e demandas são enormes. Ainda temos muito o que conquistar
e no que avançar.

Devemos nos lembrar de 1964 e homenagear os que pagaram com a vida, os que
lutaram, os que resistiram, mas também precisamos pensar no que é necessário ser
feito.  Precisamos  pensar  que  efetivamente  só  seremos  capazes  de  superar  a
transação mediante processo de profundas transformações: processos de distribuição
de  renda,  de  riqueza  e  de  poder.  Este  é  o  grande  desafio:  não se  esquecer  do
passado,  mas vislumbrar  o futuro com confiança e capacidade de indignação,  de
paixão e de mobilização. Muito obrigado.

O presidente - Prof. João Antônio, muito obrigado. Quero reiterar o convite para
outros eventos do dia 1º de abril. Às 17h30min, no Teatro da Assembleia, haverá a
sessão comentada do filme produzido pela TV Assembleia, Na lei ou na marra: 1964,
um combate antes do golpe. Irão comentar o filme o Dr. Antônio Ribeiro Romanelli,
coordenador  da  Comissão  Estadual  da  Verdade,  e  a  Prof.  Maria  Eliza  Linhares
Borges,  historiadora  e  pesquisadora  da  UFMG.  Já  disse  antes  que  vi  esse filme
ontem à noite na TV Assembleia, portanto recomendo. A exposição “1964-1985: A
subversão do esquecimento” está sendo realizada na galeria de arte da Assembleia.
Essa exposição irá até o dia 30 de abril.

Agora passaremos à ultima expositora. Com alegria, contamos com a presença da
nossa querida amiga e companheira Beatriz Cerqueira. Muito obrigado pela presença
nesta Mesa.
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Palavras da Sra. Beatriz Cerqueira
Boa tarde  a  todos e  a todas.  Agradeço a  oportunidade de conversar  sobre um

assunto tão relevante. Hoje estou na Central Única dos Trabalhadores e no Sindicato
Único em Educação de Minas Gerais que tiveram uma atuação muito importante no
período da redemocratização. Nesse ano, o Sind-UTE completa 35 anos, e a Central
Única dos Trabalhadores completou 30. A história desses trabalhadores se constitui
na luta cotidiana de todo debate que temos feito. Quero cumprimentar o deputado
André  Quintão,  e,  na  sua  pessoa,  todos  os  deputados  presentes.  Quero
cumprimentar o Edmundo e o Prof. João; é um prazer conhecê-los e é uma honra
compor uma Mesa com um debate tão significativo. Considero que a presença da
Emanuelle  traz um significado muito importante para a juventude,  que é parte do
plenário que está aqui. Os desafios do movimento sindical e do movimento estudantil
nesse período de pós-democratização nos trazem dilemas muito importantes.

Sem combinar, a ordem das falas foi muito interessante, porque o que eu gostaria
de abordar é exatamente este momento pós, e as perspectivas. Quero trazer a vocês
algumas contribuições exatamente do lugar em que estou. Consegui dividir o tema
didaticamente, como uma boa professora dos anos iniciais que tento ser, em sete
pontos, sobre os quais queria dialogar aqui com o público e com todos os que nos
assistem pela TV Assembleia.

Creio  que  algumas  questões  merecem  a  nossa  reflexão  atual,  porque  é
fundamental não esquecer o passado, é fundamental para que não o repitamos, mas
acho que hoje encontramos práticas que são resquícios desse passado e precisam
ser modificadas. Quando vemos que é o próprio Estado que tem essas práticas, traz-
nos ainda uma preocupação maior. Isso porque, às vezes, temos o senso comum de
que esse momento não volta, mas há práticas com que temos nos defrontado e que
nos  têm  assustado.  Portanto,  creio  que  vale  o  debate  nesta  tarde  de  hoje  na
Assembleia Legislativa.

A primeira  questão  que quero  abordar  aqui  hoje  é  como temos  enfrentado  um
Estado que se apresenta  à população,  em primeiro lugar,  com uma face policial,
sempre repressiva das lutas sociais. A luta social tem se transformado em caso de
polícia.  Eu já perdi a conta de quantas vezes o meu nome figura em boletins de
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ocorrência aqui, da capital, em função de estar presente em atos e manifestações de
lutas sociais.

Quando  digo  que  o  Estado  tem  uma  face  policial  e  que  é  ela  que  chega  à
população, o que eu percebo é que não há escuta, não há mediação de conflitos. O
Estado não se movimenta para entender aquela demanda que lhe é apresentada. E,
no final,  a luta social  é caso de polícia.  Vocês querem ver  um exemplo? No ano
passado,  quando  do  início  da  Copa  das  Confederações,  duas  categorias  de
servidores  públicos  anunciaram  que fariam manifestações.  Eu  não  vejo  problema
nenhum em um turista que vem a Belo Horizonte saber o que acontece no Estado,
assim como um turista que vai a Brasília saber o que acontece em Brasília, sob a
ótica daqueles que querem contar.  Qual foi  a primeira ação do governo de Minas
Gerais? Ir ao Tribunal de Justiça e, por uma decisão judicial, impedir que as pessoas
pudessem se manifestar.

Olhando agora, em 2014, depois de tudo o que aconteceu, imaginamos que isso é
inacreditável.  O mais inacreditável foi  que o Tribunal de Justiça concordou com o
governador, de que não deveria haver nenhuma manifestação de rua em nenhum dos
853  municípios  de  Minas  Gerais.  E,  se  o  fizessem,  multas  e  acho  que  outras
consequências seriam pedidas. Então, o Estado não quis ouvir a demanda daqueles
que diziam que se manifestariam. Claro que os que foram se manifestar foram muitos
outros grupos sociais, não apenas estes. Então, não quis ouvir e pediu que a Justiça
atuasse de forma a reprimir e a punir aqueles que quisessem se manifestar.

O Sind-UTE foi um dos atingidos por essa decisão e nós ainda tentamos dialogar
com o Tribunal de Justiça, que manteve a decisão de proibir qualquer manifestação
durante  o  período  dos  jogos  da  Copa  das  Confederações,  decisão  que  só  foi
modificada quando nós recorremos ao Supremo Tribunal Federal.

Então,  não  é  admissível  que  diante  de  demandas  de  grupos  sociais,  que,
evidentemente, acham que são legítimas do que elas representam, o Estado vem
com uma primeira ação: intervir. A última ação do Estado foi conversar. Na véspera do
último jogo sediado aqui, em Belo Horizonte, houve uma reunião em que o governo
recebeu vários grupos que estavam nas manifestações.

Então é essa ideia de que todo mundo que luta é polícia e, muitas vezes, é a única
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que chega, não direi para dialogar, porque não é seu papel nesse momento, mas a
polícia é o único aparato do Estado presente no momento em que os grupos sociais
estão organizados de alguma forma. Nenhuma mobilização ou luta social aparece do
nada. Nenhuma mobilização ou luta social cai de paraquedas ou, num movimento
mágico, aparece nas ruas de uma cidade. As lutas sociais vão se acumulando, e os
problemas  que aqueles  grupos sociais  enfrentam vão se tornando insustentáveis.
Então é possível, sim, prever as situações que, num futuro próximo, explodirão como
demanda social.

Outro exemplo dessa face policial do Estado é a declaração dos políticos que dizem
que, para cada manifestante, tem que haver tantos policiais. Já perdi a conta, porque
houve mais de uma fala. Como se quem se manifesta precisasse ter novamente a
face policial, que é feita pela Polícia Militar.

O segundo aspecto, já abordado tanto pelo Edmundo quanto pelo Prof. João, é a
questão da Polícia Militar. Acho que é mais do que nunca atual nos questionarmos
por que temos uma Polícia Militar. Há necessidade de um debate aprofundado sobre
a desmilitarização da polícia, porque o que enxergamos, quem está na rua todo dia,
quem faz luta todo dia, quem tem pauta que não é atendida, é que enfrentamos as
mesmas estratégias que eram utilizadas antes do período da democratização. O que
justifica eu ter um policial, que não está identificado como policial, que atuará como
um  manifestante?  Muitas  vezes  ele  está  do  meu  lado,  segurando  a  mesma
bandeirinha que eu, como se manifestante fosse. Qual é o objetivo do Estado quando
impõe a um agente público essa atuação? E ela é real.

Citarei  um exemplo.  Reunimo-nos perto da Igreja da  Boa Viagem,  num sábado
desses, para discutir  o  plebiscito  pela constituinte,  pela reforma política.  Não vejo
nenhuma agressão ou nenhuma possibilidade de sermos considerados elementos
perigosos para o Estado. Mas encontrei dois policiais disfarçados, que aprendemos a
identificar  de  tanto  que  convivemos  com  situações  como  essa.  Dois  policiais
acompanhavam a movimentação. Por que eles não estavam identificados? Qual é o
problema de o Estado atuar de forma identificada?

Em 2011, fruto de uma denúncia dos deputados Rogério Correia e Durval Ângelo,
foi aberto um inquérito policial militar para investigar uma possível atuação da Polícia
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Militar durante a greve dos trabalhadores em educação daquele ano. E o inquérito
concluiu  exatamente  que  era  o  procedimento  padrão,  que,  na  sede  da entidade,
existia um monitoramento, e que não havia ali  nenhum procedimento inadequado.
Que era um procedimento padrão haver pessoas sem identificação, que, ao serem
abordadas, não se identificaram, porque o policial não se identificou como policial. Ele
tropeçou nas palavras, fechou o carro e foi embora. Há imagens sobre isso. Então o
Estado admite que é um procedimento padrão.

A quem o Estado presta conta dessa atuação? Durante as manifestações do ano
passado, compus uma comissão com o Ministério Público e vários órgãos de direitos
humanos, e questionávamos qual é o aparato da polícia disfarçado que está nessas
manifestações. Isso porque ele existia. E essa pergunta nunca foi respondida. Então
não sei se quem atirou a pedra era um cidadão inconformado, uma pessoa articulada
por um grupo ou um policial militar disfarçado. Não é possível identificar isso, porque
não se prestou contas a ninguém sobre as ações feitas naquele período. Ficou por
isso mesmo, como se fosse uma atuação normal. Então não existe nenhum órgão de
controle  de  ações  como essa,  como também  não sabemos  qual  é  o  limite.  Não
existem  mecanismos  da  sociedade  de  controle  dessa  atuação,  e  todos  os
questionamentos feitos não só pelo Poder Legislativo, mas também pela sociedade
civil, ficam sem resposta, pelo menos no caso de Minas Gerais, que é o local onde
estou.

O terceiro aspecto é a criminalização da luta social e a intervenção do Estado na
organização dos trabalhadores.  Percebo que é importante debatermos sobre isso.
São inúmeras as situações em que o trabalhador é punido por ações pelas quais não
deveria ser. Vou citar alguns exemplos. Hoje o coordenador-geral do sindicato que
representa os eletricitários, que é o pessoal da Cemig, responde criminalmente por
falas durante uma assembleia e uma agenda do sindicato. Foi uma forma que se
encontrou de coibir a ação desse sindicato que há anos vem denunciando a morte de
trabalhadores, o trabalho análogo ao de escravo, a terceirização, os lucros bilionários
de uma empresa. A empresa tem de gerar lucro, e a que presta serviço público tem
de emprestá-lo por excelência. A Cemig gera lucro para alguns e não para o conjunto
da população. Hoje existe um processo criminal em que ela consta como réu.
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O presidente  do  sindicato  dos  Correios  de  Belo  Horizonte  foi  preso  dentro  da
Cidade Administrativa sob acusação de estar entregando panfleto convocando para
assembleia de determinada categoria, detido e encaminhado a uma delegacia. Qual
foi  o  crime  que  cometeu?  Estava  fazendo  panfletagem  dentro  da  Cidade
Administrativa  sem  autorização.  As  ações  dentro  desse  local  precisam  de  prévia
autorização.  Quer  dizer,  é  preciso  autorização  para  entregar  o  panfleto  da
organização de um trabalhador. Isso ocorreu recentemente, no ano passado.

Há os processos administrativos disciplinares que hoje a Secretaria de Educação
move contra os  trabalhadores  que fizeram a  greve de 2011.  Essa parte  ninguém
conta,  mas  muitos  trabalhadores  que  foram  líderes  de  movimento  em  diversas
regiões  do  Estado  responderam  a  processos  administrativos  disciplinares,  com
punição por participação ou por liderança da greve naquele período.

O problema da criminalização atinge muitas pessoas e não só servidores públicos.
Para não dizer  que só estou no âmbito dos servidores públicos, podemos citar  o
massacre  de  Felisburgo.  Quanto  tempo  ficamos  lutando  para  que  aqueles  que
mataram trabalhadores não saíssem impunemente? Há também o caso de Unaí, não
é,  Calazans?  Trabalhadores  foram  assassinados  no  exercício  de  suas  funções.
Ficamos com aquele sentimento de que, quando se mata um trabalhador, a punição
não vem na velocidade necessária para se coibirem novos abusos. Portanto, a luta é
social.

Além de ser tratada como caso de polícia... Além dessa repressão e da face policial,
é um estado que hoje criminaliza de forma muito veemente quem faz a luta social.
Não entendo por que nas manifestações de rua era a Força Nacional de Segurança
quem  tinha  de  vir  para  Belo  Horizonte.  Fizemos  o  protesto  à  época.  Força  de
segurança  e  aparato  repressivo  não  são  o  caminho  para  mediação  de  conflitos.
Então, estamos diante de um estado que pouco se preocupa em mediar o conflito e
muito se organiza para reprimir os que fazem a luta social.

A quarta questão é a pergunta que me faço e que vale a pena para o debate. Como
os governos escutam a população? O que vejo muito veementes são as campanhas
publicitárias  bastante  bonitas,  que constroem a  imagem de políticas  públicas  que
parecem ter bom atendimento à população. No entanto, sabemos que a realidade da
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população é diferente daquilo que nos é dito. Você tem a visão de que está tudo bem,
que parece que o problema está só na sua rua, na sua escola, no seu posto de saúde
e quarteirão, enquanto a realidade não é essa. O que quero dizer com isso? Que o
Estado  substitui  um  diálogo  efetivo  e  de  diagnóstico  dos  problemas  por  uma
avalancha de peças publicitárias. Não adianta eu expor os problemas da educação
para vocês porque o governo virá com uma peça publicitária linda falando sobre o
Ideb, pronto e acabou.

Nem que eu dissesse a vocês que 10% dos alunos de ensino médio, hoje, não têm
nível recomendável em matemática. Mas aí vem o governo e faz a propaganda do
Ideb. O Estado não se preocupa em ouvir a demanda, em fazer o diagnóstico, mas de
construir a melhor versão que lhe dará projeção eleitoral num futuro mais próximo.

Sobre o Poder Legislativo - com respeito, porque estou na Casa -, há quanto tempo
a  gente  não  se  depara  com  maioria  e  minoria?  Há  dificuldade.  Se  a  maioria  é
governista,  ela  vai  votar  com  o  governo,  independente  das  condições  que  estão
colocadas, e isso nos traz dificuldade como sociedade civil. Com quem a sociedade
pode contar para discutir seus problemas se não adianta discutir, porque no final vai
prevalecer  maioria  versus minoria?  Por  ser  maioria,  ela  sempre  vai  ganhar,
independentemente  do  que  está  colocado.  Então  hoje  existe  uma dificuldade  do
Poder Legislativo de escutar a população. É a mesma questão do diagnóstico e de
elementos para mudar a realidade. No final fica o placar maioria versus minoria, e a
maioria vai sempre ganhar.

Sobre os conselhos de controle social, criados a partir da Constituição de 1988, o
que observamos é que são instrumentos importantes de controle, de participação e
fiscalização  da  sociedade.  Precisamos  discuti-los,  porque  os  governos  fazem
mecanismos  de controle  dos  conselhos.  Podem  observar  se,  na  composição dos
conselhos, o prefeito,  o governador não fazem mecanismos para controlar  e ter  a
maioria, e isso para que o conselho não lhes dê problema, ou seja, para que ele não
cumpra o seu papel autônomo da fiscalização.

Conferências, congressos e fóruns não são realizados no âmbito dos estados e
municípios, que poderiam ser instrumentos de escuta da população. Percebam que
eles só são realizados como etapas de uma conferência ou fórum nacional. Existem
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poucos  mecanismos  de  escuta  da  população,  como  se  a  escuta  somente
acontecesse no momento em que voto para deputado ou prefeito. Depois que voto,
não  é  preciso  mecanismo  de  escuta,  mecanismos  que  deem  retorno  do  que  a
população ou setores dela estão reivindicando. Acho que cabe uma reflexão. Não vou
dizer que o Poder Judiciário não tenha um controle social, porém a atuação, hoje, do
Poder Judiciário carece de maior participação da sociedade, porque as demandas e a
forma de organização desse Poder têm pouca ou nenhuma participação ou discussão
da sociedade.

Eu me assustei muito quando circulou a informação de que se discutiria um auxílio-
biblioteca, um valor anual para os desembargadores. Sou professora e também acho
justo  ter  um  auxílio-biblioteca,  porque  quero  os  livros  em  minha  casa,  e  não  na
biblioteca da escola; ou na minha casa, e não na biblioteca do tribunal. Mas a relação
não é dessa forma. Pouco se discutiu e poucos mecanismos de pressão existiram.

Quando faço a pergunta de como os governos escutam a população, há uma forma
mais  direta  de  entendermos  isso,  e  esse  é  o  quinto  ponto  que  quero  trazer:  a
necessidade de uma reforma política. O que percebo hoje é que, cada vez menos, as
pessoas acreditam nos órgãos de representação, e isso é ruim para a democracia,
muito  ruim.  Percebo  com  isso  que,  cada  vez  mais,  existe  uma  tendência  da
judicialização da política. Para aquilo que ontem era fruto de uma pressão popular, de
uma organização popular, agora vou à Justiça e quero que ela resolva isso para mim.
Quero que ela resolva o meu problema, porém ele não é individual, mas fruto de um
grupo  maior  que  está  sofrendo  a  demanda.  E,  cada  vez  menos,  os  Poderes
constituídos dão conta de responder  a isso,  portanto  eu o  torno judicial  também.
Existe esse movimento, e ele é do cidadão, de cada vez mais judicializar o que antes
eram demandas a que os Poderes Legislativo e Executivo deveriam responder.

Hoje, se cada um de nós quiser ser candidato a deputado, pois neste ano haverá
eleições,  quanto  teríamos  de  gastar?  Teríamos  de  gastar  R$500.000,00,
R$1.000.000,00?  Quem  tem  esse  dinheiro  para  investir  em  uma candidatura?  O
poder econômico influencia muito - se não na totalidade, porque não é na totalidade -
na  representação que  vem para  o  Poder  Legislativo.  Isso  é  um problema.  Como
explicar que, na Câmara dos Deputados, há 72 deputados oriundos da organização
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dos  trabalhadores,  enquanto  a  maioria  representa  empresários  e  latifundiários?
Entretanto,  a  maioria  dos brasileiros  não  é  de  empresários  nem de latifundiários.
Então há uma distorção de representação. Hoje o poder econômico influencia muito.
Grandes corporações não precisam ter seus deputados, porque o financiamento e o
poder econômico no período da eleição vão dar condições para que essas pessoas
defendam seus interesses e não o interesse da maioria da população.

A reforma política precisa ser entendida como uma questão muito importante para
nós. É claro que a maioria dos que já estão na estrutura dificilmente concordaria com
uma mudança que os atingisse. Por isso, a ideia da constituinte. Acho que é uma
oportunidade  boa  para  que,  neste  momento  de  pós-ditadura,  momento  de
democratização, consigamos avançar, sob pena de mudarmos ou ficarmos na mesma
representação, as pessoas não se sentirem representadas e os Poderes Legislativo e
Executivo continuarem sem essa capacidade de escuta das demandas da população.

A penúltima questão que queria levantar, tão importante quanto as demais e muito
atual, é que muitos meios de comunicação que hoje bradam pela democracia ontem
contribuíram com a ditadura civil-militar. Contribuíram muito, porque a história é uma
construção contada a partir de quem faz a narrativa. Por muito tempo, a narrativa foi
de uma revolução que nos salvava dos comunistas e de outras coisas mais. E esses
órgãos  contribuíram  para  a  construção  dessa  narrativa.  Quando  falo  das  peças
publicitárias,  não  é  uma tentativa  de  demarcação  de posição  com  o  governo  do
Estado de Minas Gerais. É porque a publicidade faz a construção de uma narrativa,
como tudo que é pautado pelos meios de comunicação. Não dá para pensarmos nas
perspectivas e dilemas sem pensar na democratização dos meios de comunicação.
Essa  também  é  uma  pauta  urgente,  como  tantas  outras  que  colocamos  nesse
período como perspectivas.

Quero  finalizar  pedindo  licença  a  vocês  e  à  Mesa.  Como  último  ponto,  quero
aproveitar  para  fazer  um  apelo,  que  não  tem  nada  a  ver  com  o  que  estamos
discutindo, mas, pelo meu dever e pelo dever do espaço em que estou, tenho de
fazê-lo. No dia 26 de março, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o
art. 7º da Lei Complementar nº 100. Essa declaração de inconstitucionalidade atingiu
dezenas de milhares de famílias, pessoas que já estavam trabalhando no Estado e
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ele as vinculou ao regime próprio de previdência. Esse assunto não tem nada a ver
com o que estamos debatendo, mas, fruto dessa decisão, pedimos ao governador
que conversasse com a categoria, porque a situação dela está um caos. Cada um diz
uma coisa. Cada um argumenta uma coisa. Uns falam que a culpa é do sindicato;
outros,  que  a  culpa  é  de  um  partido.  Porém  a  vida  das  pessoas  ninguém  está
discutindo. Um governo não pode se eximir de conversar com a sociedade ou com a
parcela  dela  que  está  sofrendo  com  esse  problema.  A  declaração  de
inconstitucionalidade não será modificada.

A decisão  do  Supremo Tribunal  Federal  é  muito  clara  em  tornar  vagos  esses
cargos. Mas as pessoas trabalharam por anos e adoeceram. Como vai ficar a vida
dessas pessoas? O Estado está prometendo coisas que não pode cumprir, porque a
decisão do Supremo está diferente daquilo que o Estado está dizendo.

O apelo que faço é para que o governo converse com a categoria. Não se justifica
tratar dessa forma profissionais da educação. Eu não consigo justificar o porquê de a
nossa categoria ser tão maltratada como tem sido. Quero terminar fazendo um apelo
para  que  o  governador  converse  com  a  categoria.  São  milhões  de  famílias  que
precisam de respostas, de diálogo. E da forma como o governo está fazendo só vai
trazer prejuízo. Prejuízos previdenciários, de saúde, de organização da escola. Não é
possível  o governo agir dessa forma. Em 2007 já se efetivaram sem concurso as
pessoas, foi dada a garantia de manutenção no cargo com as cartinhas enviadas, e
agora o Estado deve reparar o seu erro, conversando com as pessoas para ver a
melhor forma de corrigir o problema e a aplicação da decisão do Supremo Tribunal
Federal. Queria terminar fazendo esse apelo, porque é muito difícil representar uma
categoria quando não se consegue fazer a sua voz chegar ao governador nem fazer
com que o governador responda à sua voz. Faço um apelo em nome de milhões de
trabalhadores em educação que esperam um diálogo para resolver as demandas que
estão colocadas.

Agradeço a oportunidade. Eu me senti muito honrada ao fazer parte desta Mesa,
porque estar aqui e ter feito a trajetória que me foi possível, evidentemente foi graças
a todos aqueles que lutaram antes, que morreram antes, que abdicaram de muita
coisa de suas vidas por uma luta coletiva. Então vale a pena fazer esse debate, não
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esquecendo dos desafios que temos nesse momento da nossa conjuntura. Obrigada
e boa tarde.

O presidente  -  Obrigado,  companheira  Beatriz.  As  palmas  já  expressam toda a
contribuição que você prestou nesta tarde.

Esclarecimentos sobre os Debates
O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,
dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até dois minutos
para fazer a sua intervenção.  Lembramos que a leitura e a apresentação oral  de
perguntas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates
O presidente - Neste momento, passamos aos debates. Agradecemos a todos as

perguntas  recebidas  até  agora.  Algumas  questões  nos  foram  encaminhadas  por
escrito  e  outras  são  solicitações  de  participação  oral.  Vou  fazer  a  leitura  das
perguntas escritas e depois vou listar os inscritos para as perguntas orais.

O Pe. Ângelo Márcio de Paula, de Ribeirão das Neves, pergunta ao Edmundo se
essa  proposta  de  nomenclatura  se  restringe somente  aos  nomes  da  ditadura  ou
também a outros, como Mar. Floriano e outras personalidades, que na avaliação de
alguns segmentos podem não ter dado sua contribuição.

A Fernanda Alves de Carvalho, da Faculdade de Direito da UFMG, pergunta ao
Edmundo se assumir a data real do golpe, que ocorreu na madrugada do dia 1º de
abril,  como data oficial, em oposição ao dia 31 de março, não seria um importante
passo para a oficialização da verdade.

O Pedro, da sociedade civil desorganizada, faz uma pergunta para mim e para a
Beatriz. Ele diz que a expositora citou a publicidade institucional, feita pelos Poderes
nos três níveis, em que os serviços públicos aparecem como ótimos. Ele pergunta de
quem seria a competência para regulamentar a propaganda dos governos, limitando
suas verbas e fazendo com que saíssem da lógica da propaganda comercial.

Os  inscritos  para  perguntas  orais  são o  deputado  Adelmo Carneiro  Leão,  vice-
presidente  da  nossa  Assembleia;  o  Prof.  Maurício  Tavares,  da  UFMG;  Rogério
Salgado; Carlos Calazans; Felipe Rodrigues, que já foi da direção Centro Acadêmico
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Afonso Pena da UFMG; o Igor, do Instituto Beth Seixas; Pedro Jorge e Rogério.
Gostaria de deixar para a Mesa, para o Edmundo, para a Beatriz e para o Prof.

João Antônio uma questão que nos tem inquietado e que tem a ver exatamente com
este momento. Pego um pouco a análise do Prof. João Antônio. Houve uma ação
violenta do golpe civil, empresarial e militar, e uma reação, uma contestação, uma luta
organizada  de  setores  organizados.  Conquistamos  a  transição  democrática  e
retomamos alguns direitos, principalmente ligados à democracia representativa.

Abro  um  parêntese.  Do  ponto  de  vista  da  agenda  política,  muitos  temas
permanecem, como o acesso à terra, a questão dos indígenas e dos quilombolas, a
democratização  e  o  papel  dos  meios  de  comunicação.  Do  ponto  de  vista  da
existência e funcionamento de partidos, eleições, etc., houve reconquistas. Hoje não
só no Brasil, mas também na Europa, há uma crise da democracia representativa.
Aqui no Brasil  isso é muito motivado pelos aspectos que a Beatriz citou do nosso
sistema político eleitoral e a inconteste necessidade de reforma política. Fato é que,
principalmente para as novas gerações, há um distanciamento desses mecanismos
formais  de  representação,  o  que  não  considero  uma  ação  despolitizada.  Pelo
contrário,  acho  que  é  uma  ação,  um  sentimento  politizado  em  relação  ao
envelhecimento das instituições.

Nessa  linha  da  reinvenção,  Prof.  João  Antônio,  como  superar  esse  desafio?
Também  não  temos  como  negar  determinados  espaços  de  participação  e  de
funcionamento do Estado,  do papel  do Estado na garantia  de direitos.  Mesmo os
canais da democracia participativa, concordando com a Beatriz, estão envelhecidos.
Estão  envelhecidos  os  próprios  mecanismos  que  foram  conquistados  pós-
Constituição de 1988.  Essa é uma interrogação.  Há uma rejeição das instituições
políticas da democracia representativa. Como superar esse desafio, negando ou se
distanciando desses próprios mecanismos que, em última instância, hoje ainda têm
parcela decisória muito grande na sociedade brasileira?

Passo a palavra primeiramente ao Adelmo. Depois, na sequência, falará o Prof.
Maurício Tavares.  Em seguida,  Maurício,  Rogério  Salgado,  Calazans,  Felipe,  Igor,
Pedro Jorge e Rogério Correia.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Saúdo o presidente desta Mesa e as nossas
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companheiras e companheiros  que estão aqui  e nos presentearam com reflexões
importantes. João Antônio, é uma alegria tê-lo aqui conosco.

Primeiramente quero reafirmar o convite feito pela manhã. É muito importante a
participação de todos, mas de modo muito especial da juventude, da universidade e
do pessoal que está na área de comunicação.  Quero convidá-los para o ciclo de
debates que faremos nos dias 10 e 11 de abril, aqui na Assembleia de Minas, sobre a
democratização da mídia.

Beatriz,  quando  falamos  em  democratização  da  mídia,  em  mídia  democrática,
sabemos que a mídia quer a democracia como está, para sustentar até mesmo os
monopólios  e  os  oligopólios  midiáticos,  que  não  têm  nada  a  ver  com  a
redemocratização. Colaborou, no passado, com a ditadura e continua a fazê-lo ao se
organizar da forma com está organizada, ao responder às demandas da sociedade e
informá-la como o faz de um modo geral. Claro que há exceções. Na realidade, elas
reproduzem o espírito ditatorial, que não está sufocado.

Estamos  celebrando,  comemorando  ou  relembrando  a  ditadura.  Há  muitos
elementos presentes na forma de organização do Estado, na forma de organização
das  instituições.  A mídia  se  organiza  muito  sob  a  lógica  da  ditadura.  Queremos
discutir e debater esse tema, que é muito importante.

Gostaria de dizer à Bia que essa questão da Lei nº 100 tem muito a ver com a
realidade  que  estamos  discutindo  hoje,  com  a  forma  como  o  governo  tratou  o
processo de incorporação, com a forma como os servidores foram tratados e estão
sendo tratados, com a forma como o governo informou aos servidores e os tratou,
depois da decisão do Supremo. É a manifestação mais contundente da realidade do
espírito ditatorial, da manipulação e da informação distorcida. É a forma de se criar
mais  uma  das  Minas,  não  as  Minas  de  Guimarães  Rosa,  mas  a  Minas  da
propaganda.  Inclui-se  nas  diversas  Minas  a  Minas  da  propaganda,  e,  nessa
propaganda, muitos dos elementos, que não são de verdade, deram no que estamos
vendo.  Essa  decisão  do  Supremo,  na  realidade,  expressa  uma  condição  que  já
estava sendo denunciada no passado.

Quem votou aqui - o André nos deu esse testemunho hoje, para nossa reflexão -
alertava que as medidas, a forma de encaminhamento e a forma de incorporação de
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quase  100  mil  servidores  foram  absolutamente  inadequadas,  incorretas,  e  só
poderiam resultar no que resultou. Não que não quiséssemos esse resultado, mas
era muito provável que resultaria nisso.

O governador do Estado deve chamar a atenção para isso. Ele talvez tenha sido a
pessoa, o mineiro mais importante na elaboração da nossa Constituição, do ponto de
vista de consultoria. Ele foi um consultor muito importante e sabia da dimensão da
legislação, sabia da sua inconstitucionalidade e também das consequências, ou não?
Qual foi a medida tomada, e por que foi tomada essa medida?

Vejam qual foi o conteúdo de interesse de governo que se contrapôs ao interesse
de Estado: adiar a contribuição previdenciária, porque, ao incorporar os servidores,
como foram incorporados, na realidade o governo deixou de formar um fundo, deixou
de garantir uma previdência, sem nenhuma responsabilidade com o futuro. Aliás, o
futuro do nosso estado está comprometido em função da forma de endividamento que
está sendo feita. Isso aqui, Beatriz, infelizmente, tem tudo a ver com o Estado, que
sustenta interesses privilegiados, privados e particulares em detrimento do interesse
público.

Quero deixar registrado aqui, mais uma vez, o convite para os debates dos dias 10
e 11. Vai valer a pena. Temos debatedores muito interessantes, muito importantes
para esses debates. Eles vão debater e discutir  aqui  a democratização da mídia.
Todos vocês estão convidados. Obrigado.

O presidente - Obrigado, deputado Adelmo. Vou chamar o Prof. Maurício, depois o
Rogério Salgado, o Calazans, o Felipe, o Igor, o Pedro Jorge e o Rogério Correia.

O Sr. Maurício Tavares - Boa tarde, pessoal. Gostaria de parabenizar os membros
da Mesa por terem organizado esse evento tão importante. Passados 50 anos do
nosso golpe, não há nada para se comemorar, muito pelo contrário. Entendemos que
esta data é uma data de descomemoração ou de descelebração.

Hoje, mais cedo, conversando com meus alunos, percebi que vários deles fazem
muitas confusões. Um desses alunos me disse: "Professor, já estudei demais ditadura
militar,  já  sei  muito  sobre  esse  assunto".  Eu  lhe  disse:  "Que  bom,  você  poderá
contribuir com a aula". Então ele me respondeu: "A ditadura militar ocorreu no período
Collor, não foi?". Isso é um absurdo.
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Uma pesquisa feita há pouco tempo mostra que mais da metade dos brasileiros
desconhece  totalmente,  ou  parcialmente,  esse  período  bastante  turbulento,  de
bastantes trevas, que foi a ditadura civil-militar,  pelo qual passamos. Percebemos,
como foi bem colocado pela Beatriz Cerqueira, pela Emanuelle e pelo Prof. João, que
realmente  os  resquícios  da  ditadura  estão  mais  do  que  presentes,  seja  na
criminalização dos movimentos sociais, seja na concentração midiática.

É um absurdo apenas meia dúzia de famílias deterem esse gigantesco monopólio
dos meios de comunicação no Brasil; é um absurdo a concentração fundiária, uma
questão histórica que vem desde o período colonial,  agudizada durante a ditadura
militar  brasileira;  é um absurdo a concentração de renda no Brasil.  Enquanto não
conseguirmos superar esses resquícios da ditadura militar, a sociedade brasileira não
vai evoluir. Por isso a importância deste evento. Gostaria de parabenizar todos - a
Mesa,  a  juventude  presente,  os  deputados  presentes  e  as  lideranças  -  por  este
evento que está acontecendo.

Tenho três perguntas a fazer à Mesa. A primeira pode soar redundante, pois o tema
já  foi  abordado  aqui.  Mas  estava  pensando  nessa  pergunta  desde  o  início  do
seminário. Sabemos que a ditadura militar tinha por hábito governar em cima de atos
institucionais, tinha por hábito promulgar atos bastante autoritários. Que o diga o Ato
Institucional  nº  5,  o  perverso  AI5.  Recentemente,  um  político  brasileiro,  mais
propriamente o governador de um dos maiores estados do Brasil, Minas Gerais, fez
uma espécie de ato institucional quando promulgou ou editou a Lei 100, que efetivou
sem  concurso  público  quase  100  mil  servidores.  Foi  um  ato  de  extrema
irresponsabilidade.  Percebemos  que  esses  resquícios  ou  práticas  em  plena
democracia ainda perduram. Já foi comentado esse assunto, não sei se vale a pena a
Mesa falar novamente sobre isso, mas realmente é algo a se lamentar muito.

Outra coisa que me intriga é que boa parte dos historiadores considera que em
1964 houve um golpe, e não uma revolução. Houve um golpe para romper com a
ordem vigente do governo João Goulart, que tentava implementar uma reforma de
base. Não havia um projeto de revolução para se mudar algo, mas sim queriam tirar
João Goulart do poder. Já é praticamente consenso até entre setores militares que
não houve revolução, e sim um golpe. Gostaria de saber o que a Mesa pensa sobre
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declarações  públicas  do  atual  candidato  a  presidente  da  República  pelo  PSDB
dizendo que, em 1964, houve uma revolução, e não um golpe.

Por  fim,  gostaria  que o  Prof.  João  ou outro  membro da  Mesa  falasse sobre  a
delicada questão da Lei da Anistia, que perdoou os algozes, os torturadores e as
vítimas.  Qualquer  pessoa  percebe  que  essa  lei  foi  altamente  injusta,  foi  uma  lei
totalmente parcial, que teve o claro objetivo de proteger os agentes do Estado que
cometeram diversos crimes. Sabemos que as leis internacionais condenam crimes de
tortura, que são crimes inafiançáveis,  que não podem ser perdoados.  Gostaria de
saber o que a Mesa pensa sobre a revisão da Lei da Anistia. Obrigado.

O  presidente  -  Obrigado,  Maurício.  Chegou  agora  outra  pergunta  por  escrito.
Gostaria  de  solicitar  a  quem  tiver  pergunta  por  escrito  que  a  entregue  aos
funcionários da Assembleia, porque já temos várias perguntas orais e, depois, vamos
passar a palavra para os membros fazerem seu encerramento.

O José Ribeiro pergunta à Emanuelle: “Como o movimento estudantil se organiza
ou está organizado para combater a discriminação racial, ética e de gênero? Quais
seriam essas ações e como estão sendo organizadas, levando em consideração as
manifestações  de  junho?”.  Com  a  palavra,  o  Rogério  Salgado.  Depois,  Carlos
Calazans.

O Sr. Rogério Salgado - Cancelei todos os meus compromissos para estar ontem e
hoje aqui. Estou emocionado por estar vivo nas comemorações dos 50 anos dessa
porcaria que aconteceu em nosso país. Fiz 60 anos, sou poeta profissional, tenho 39
anos de carreira, sendo 35 construídos em Minas Gerais. Querendo ou não, apesar
de ter nascido em Campos dos Goytacazes, sou mineiro. Não admito que alguém
diga que não sou.

Nas décadas de 1974 até 1978, militei muito. Fui um dos caras que foi à praça
pública quando a peça  O rei da vela, de Oswald de Andrade, escrita em 1933 ou
1934, salvo engano, foi proibida. Até hoje essa peça é atualíssima. Briguei para que
ela fosse liberada,  e conseguimos.  Fui  preso e não fui  torturado,  graças a Deus,
quando, em conjunto com outras pessoas, escrevi a peça Retorno a 200 metros, em
1978.  Montamos  essa peça no peito e  na  raça,  no teatro de bolso,  sem lesar  a
censura. No segundo dia, a polícia cercou o teatro, mandou o público sair, e todo



881
____________________________________________________________________________

mundo foi em cana. Apesar de ter escrito três ou quatro peças de teatro que falam
exclusivamente de política, escrevi outra peça que não trata desse tema, e sim de
amor, mas ela também foi censurada, da primeira à última página. Lembro-me de
que, quando fui ao departamento de censura, em Campos, várias pessoas olharam
para a minha cara e perguntaram: “Você é o Rogério Salgado?”. Respondi que sim e
fiquei calado. Depois, fiquei sabendo que meu nome estava na lista suja.

Na  minha  terra,  foi  criado  um  projeto  chamado  Manuel  Bandeira,  do  qual
participavam apenas poetas que não tinham livros publicados, iniciantes. O objetivo
era divulgar o nosso trabalho em escolas. Eu e outro poeta fomos os únicos proibidos
de entrar nas escolas. Vivi tudo isso quando tinha 22, 23 anos. Foi barra!

Ontem pela manhã, quando saía do meu prédio, o faxineiro me perguntou: “Está
indo para a luta?”. Respondi: “Não. Estou indo para um debate sobre ditadura militar
na Assembleia”. Ele disse: “Ah, ditadura?”. Começamos a conversar, disse a ele que
só tinha 5 minutos, mas fiquei 20 minutos. Ele é uma pessoa “ignorante”, entre aspas,
não sabe ler direito, mas ao final disse: “Moço, quer saber? Tá muito ruim. O meu
salário  está uma porcaria,  estou para aposentar mas estou aqui.  Tudo está muito
ruim, muito ruim mesmo, mas está bom, porque pelo menos não serei preso nem
torturado por falar isso com o senhor”. Achei aquilo muito engraçado.

Termino  minhas  palavras  com  um  poema  que  foi  proibido  no  projeto  Manuel
Bandeira, numa época em que eu tinha vinte e poucos anos. O nome do poema é
Ditadura. “Quando a liberdade atrapalha, vem um bando de canalhas transformar o
nosso sonho. Aí, o doce vira bosta. E o que outrora tinha a mesa posta transforma-se
num  inferno.  Assim  sendo,  danou-se.  O  que  era  doce  acabou-se  numa  história
apagada na borracha dos cassetetes.” Obrigado.

O presidente - Muito obrigado, Rogério. Gostaria de lembrar que ontem o Pedro
Paulo  Cava  mencionou  que  mais  de  500  peças  de  teatro  foram  arquivadas  e
impedidas de serem apresentadas.

Neste momento encerramos as inscrições. Então, depois do Rogério Correia, será o
Luís, assessor do deputado Elismar Prado. Chegou a última pergunta, por escrito. A
pergunta é do Bruno Gomes Penido, do Colégio Bernoulli,  para Beatriz - aliás, há
vários  estudantes  desse  colégio  aqui,  nesses  dois  dias:  “Algum  movimento  deve
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surgir entre os jovens da atual geração para conscientizá-los e ensiná-los a história
da ditadura e o que é a democracia e sua importância? Como esse movimento deve
ser  feito?”  Obrigado,  Bruno,  pela  pergunta.  Ao  final,  a  Beatriz  vai  responder.
Passaremos a palavra ao Carlos Calazans; na sequência, ao Felipe Rodrigues, da
UFMG.

O  Sr.  Carlos  Calazans  -  Boa  tarde,  companheiras  e  companheiros.  Quero
cumprimentar  o  nosso  Prof.  João,  que  é  professor  de  uma  geração  inteira  de
sindicalistas, de lutadores sociais; a Bia, presidente da CUT; o André, presidente da
Mesa; o Edmundo, que, no Ministério Público Federal, com a Míriam, lutou durante
esses anos para apurar e esclarecer o crime de Unaí pelo Ministério Público Federal.
Então, Edmundo, o meu respeito, o meu agradecimento e o de nossas famílias pelo
bom trabalho que você fez junto à Míriam, esclarecendo e nos ajudando a esclarecer
o crime de Unaí.

Companheiros  e  companheiras,  hoje  é  dia  1º  de  abril.  Quero  fazer  uma
homenagem  aqui,  porque,  há  50  anos,  79  sindicatos  de  Minas  Gerais  foram
cassados.  Toda a  diretoria  foi  cassada neste  mesmo dia,  há  50  anos.  Eu,  como
sindicalista  que  sou,  quero  fazer  uma  homenagem  especial  a  alguns  desses
sindicalistas, especialmente os companheiros da categoria, do meu sindicato: João
Luzia, que era o presidente do sindicato e foi preso na manhã do dia 1º de abril; o
companheiro Sinval Bambirra, que foi preso também na manhã de 1º de abril, há 50
anos; Clodesmidt Riani, que era presidente do comando-geral dos trabalhadores - ele
é vivo e até hoje representa todos nessa luta e nessa caminhada.

Em Minas Gerais, naquela manhã do dia 1º de abril, há 50 anos, 43 sindicalistas
foram presos. Muitos sindicalistas e companheiros pagaram por tudo que fizeram,
pela luta que desencadearam, pelas reivindicações, pela história deles e por esse
golpe tão duro que derrubou, numa noite tão prolongada, toda a sociedade, todo o
povo brasileiro. Quero dizer a vocês, companheiras e companheiros, que esses 50
anos são muito fortes para nós, para toda a nossa geração, em razão de toda a
nossa luta, de tudo o que fizemos; porém perguntas ficam no ar para todos nós, Prof.
João: Isso passou? Isso acabou? A ditadura pegava as pessoas, colocava-as nos
camburões e desaparecia com elas. Mas o que aconteceu mesmo com o Amarildo?
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Ele  não  foi  colocado  no  camburão?  Não  desapareceram  com  o  corpo?  Isso
aconteceu há 50 anos. Não foi logo ali? Não foi ontem? O que aconteceu com a
Cláudia? Ela não tomou um tiro, numa manhã, quando saía de casa para comprar
pão? Ela  não foi  colocada em um camburão e  arrastada pela  rua? E a  ditadura
acabou?

Ora, essa história continua numa sociedade em que lutamos, lutamos, lutamos para
reinventar, para reconstruir. Mas as coisas continuam assim? Continuam desse jeito?
O que nós, que lutamos tanto, que falamos tanto, que brigamos tanto, temos a dizer
nesses momentos, nessa situação, nesse cenário?

Na semana passada, perguntaram a um representante dessa história, numa sala:
“Como vocês  sequestravam  as  pessoas?”  “Pegávamos  quem  quiséssemos,  com
nome predeterminado, e levávamos para a cela” “Vocês colocavam onde?” “Antes de
colocá-los na cela, normalmente cortávamos as mãos, para não ter identificação. De
vez em quando cortávamos também os pés.”  “Vocês faziam isso?” “Fazíamos.” “E
vocês  fizeram  isso  com  quantas  pessoas?”  “Com  muitas.”  “Muitas,  quantas?”
“Centenas.” “E quantas vocês mataram?” “Milhares.” “Mas o senhor não tem como
descrever  quem  são,  qual  o  nome delas?”  “Não  me lembro  do  nome de  muitas
pessoas,  mas  foram  muitas.”  “E  como  vocês  desapareciam  com  os  corpos?”
“Tínhamos um processo diferente. Geralmente cortávamos a barriga, colocávamos
uma pedra, que não podia ser muito pesada porque o corpo afundava ou no rio ou no
mar e poderiam localizar o local onde jogávamos os corpos. A pedra também não
podia  ser  muito  leve  porque  senão  o  corpo  boiaria  no  dia  seguinte.  Então,
colocávamos  uma pedra  mais  ou  menos pesada para  o  corpo desaparecer”.  Ele
terminou o depoimento e disse: “Vocês poderiam me servir um café?”. Ele tomou o
cafezinho e foi embora para casa. Isso aconteceu agora, na semana passada.

Como disse ontem o Paulo, do Ministério da Justiça, os militares se serviram da
anistia. Eles foram anistiados, os torturadores, os criminosos, os assassinos foram
servidos.  Passados  50  anos,  João,  Bia,  Edmundo  -  você  opera  o  direito  como
procurador da República -, o que a sociedade, o que nós temos a dizer disso? As
instituições  são  democráticas.  O  povo  participa  desta  Assembleia  Legislativa,
deputado Rogério  Correia,  o povo participa do  Congresso Nacional?  Edmundo,  o
povo participa do Judiciário, das decisões do STF?
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Há 10 anos ocorreu o famigerado crime de Unaí, uma chacina, que é clara como
eu.  Fico  pregando  muitas  vezes  no  deserto,  Edmundo,  mas,  há  10  anos,  quatro
servidores do Estado brasileiro foram assassinados com tiro na cabeça. O processo
está no STF, e eles não conseguem julgar  os mandantes.  Qual  é a diferença do
processo ditatorial  na sua essência? Foram assassinados com um tiro na cabeça
quatro  servidores  trabalhando  para  o  Estado  brasileiro,  e  as  tais  instituições
democráticas do Brasil democrático até hoje não conseguiram dar uma resposta às
quatro viúvas, aos sete órfãos dessa sociedade brasileira, em 2014. Fomos conversar
com o ministro Dias Toffoli  porque o processo está com ele, e ele não consegue
terminar o relatório para colocar a questão em votação a fim de fazer o julgamento
dos mandantes da chacina de Unaí.

Deputado André Quintão, discutimos o que pesou nestes 50 anos sobre todos nós.
E  esse peso  destruiu  vidas,  famílias.  O  diálogo desse  processo  tão  nojento,  tão
terrível,  que  abalou  tantas  vidas  e  que  motivou  muitas  lutas  que  fizemos  e
continuamos fazendo, bate com a realidade nua e crua do Brasil. Como nós, agentes
sociais, lutadores sociais, sindicalistas, parlamentares, vemos essa cena, Prof. João,
passar  diante  dos  nossos  olhos  todos  os  dias  e  nos  fazer  relembrar  de  toda  a
crueldade cometida pela ditadura militar? Como isso dialoga com cada esquina, com
cada negro que é abordado numa favela no Brasil, com cada mulher?

Olhem a nossa sociedade autoritária, com vício autoritário, que é capaz de dizer em
uma pesquisa que a mulher provoca o estupro porque anda com um  short ou com
uma saia e que pede pena de morte ou a diminuição da maioridade penal. Como os
instrumentos autoritários, totalitários, conservadores contaminam a sociedade inteira,
mesmo depois de 50 anos de autoritarismo no Brasil.

E nós estamos construindo a democracia, a tal democracia, e as tais instituições
democráticas. Muito obrigado.

O presidente - Obrigado, Calazans. Com a palavra o Philippe Rodrigues. Depois
falará o Igor Profeta.

O Sr. Philippe Rodrigues da Silva - Boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, deputado
André Quintão. Antes de iniciar, gostaria de cumprimentar a nossa companheira de
curso, a Sra. Emanuelle Lopes, que nos representa muito bem.
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A minha  pergunta  é  direcionada  ao  Prof.  João  Antônio  de  Paula.  No  Brasil,
recentemente,  muitos  meios  de  comunicação  soltaram  editoriais  revendo  suas
posições  no  momento  do  golpe.  No  entanto,  alguns  articulistas  desses  próprios
jornais defendem hoje uma tese muito revisionista, na qual defendem a posição de
que  João  Goulart  criou  aquela  situação  sustentável  para  sair  da  presidência  e
entregar o poder e que não haveria movimento suficiente para manter e enfrentar.
Nesse  sentido,  gostaria  de  perguntar  ao  senhor,  dentro  do  exposto  sobre  ação,
reação e transação, como se articulavam, naquele momento do golpe, os movimentos
sociais e os populares? E como eles passaram durante a reação? Hoje, como está
essa  articulação,  esse  poder,  para  fazermos  a  transformação  necessária,  para
sairmos de um estado ditatorial para um estado de fato democrático? Muito obrigado.

O  presidente  -  Muito  obrigado,  Philippe.  Com  a  palavra  o  Igor.  Depois,  com a
palavra o Pedro Jorge.

O Sr.  Igor  Profeta  Alcântara  -  Bom dia.  Primeiramente,  gostaria  de  pedir  um  1
minuto de silêncio pela morte da juíza Patrícia Acioli. Muito obrigado.

Gostaria de fazer uma denúncia que abrange diversos órgãos. Estamos dentro de
um  verdadeiro  Terceiro  Reich.  A  primeira  denúncia  é  sobre  as  autoridades
competentes que exercem uma manipulação sobre órgãos públicos, inclusive órgãos
da saúde. Condeno os doutores da guerra.

Apresento  mais  umas  denúncias:  escravidão  humana;  segregação  dos  praças;
expurgo humano e de documentação; abuso do exercício da autoridade; abuso do
exercício da liberdade de opinião; negligência médica, direcionada principalmente ao
Fusex;  tentativa  de  sabotagem  -  Polícia  Civil  e  Cersam;  abuso  do  exercício  da
censura,  direcionada  à  radiodifusão  e  à  televisão;  extravio  e  expurgo  de
correspondências - Correio e Memovip; movimento Black Block coação das cúpulas
conspiracionistas ao incentivo da baderna total - gostaria de fazer um elogio à Guarda
Municipal; falta de uma política antiterrorista; denúncia à Polícia Militar e aos demais
órgãos.  Denuncio  os  Estados  Unidos  por  infiltração  e  espionagem,  e  também  a
Polícia Militar pelo abuso de poder.

O sistema prisional e agentes penitenciários foram coagidos por alguém no que diz
respeito  aos  armamentos  furtados.  Denuncio,  também,  o  “conspiracionismo”
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exacerbado  estatal,  bem  como  o  movimento  grevista,  a  negligência  do  sistema
prisional e dos agentes penitenciários. Da mesma forma, denuncio a negligência do
movimento grevista no intuito de facilitar a corrupção ativa e os demais trâmites que
promovem  o  enriquecimento  ilícito.  Por  fim,  denuncio  a  falha  na  investigação  do
Ministério Público. Muito obrigado.

O presidente - Obrigado, Igor. Com a palavra, o Sr. Pedro Jorge, em seguida, o
Rogério e o Luiz Mário.

Havia uma última pergunta para a Mesa, formulada pelo Sávio Gomes, do Instituto
25 de Março, do saudoso Sérgio Miranda - não é, Sávio? A pergunta é a seguinte: “As
reformas  de  base  anunciavam  solucionar  problemas  estruturais  da  sociedade
brasileira,  questão  agrária,  combate  ao  monopólio,  soberania,  etc.  Qual  é  a
perspectiva de solução hoje desses problemas?”.

O Sr.  Pedro Jorge - Primeiramente, parabenizo a iniciativa desta Assembleia, os
deputados que defenderam este ciclo de debates. Essa luta apenas começa. Assim
como temos os simpáticos a Hitler, também temos os simpáticos à ditadura militar.
Nos meus 10 anos de idade, na época do golpe,  pude observar como a ditadura
influenciou,  entrou dentro das nossas casas e determinou o modelo de educação.
Pude também observar, nas ruas de Belo Horizonte, por meio da minha sensibilidade
de um menino que queria ser músico, poeta, quão cruel foi essa ditadura, que não
tinha piedade de escorraçar, dar tiros, de jogar gás lacrimogêneo, de sumir com as
pessoas, matar e torturar. Havia também os policiais velados, os simpatizantes da
ditadura,  que  delatavam  qualquer  pessoa  de  quem  não  gostavam.  Delatavam,
denunciavam, dizendo ser um terrorista, um subversivo.

Então fica aqui a minha impressão, na minha ótica de poeta, de músico, que hoje,
graças a Deus, sou, com muita luta, pois ser músico, ser artista, só vale depois que
se tem fama, até então não vale nada, mas somos intelectuais.

Faço aqui uma homenagem à Livraria do Estudante, onde iniciei o meu trabalho.
Pude lá conhecer diversos intelectuais como Henfil, Jota Dângelo, Affonso Romano
de Sant'Anna, enfim, a intelectualidade mineira que lutava contra a ditadura e que se
reunia naquela livraria e na Editora do Professor. Foi um local muito importante, onde
aprendi muitas coisas. Fica o registro em homenagem à Livraria do Estudante.
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Não devemos nos descuidar, pois os aprendizes e simpatizantes da ditadura estão
aí.  Eles estão na mídia,  no Judiciário.  Eles estão incrustados por  todos os lados.
Portanto, a nossa luta continua, e está apenas começando. Precisamos fazer isso
repercutir. Precisamos ensinar aos jovens que o preço da liberdade é a luta de todo
dia.

Nós estávamos lutando contra a ditadura e, de repente, o Sarney era o presidente
da República. Para nós isso era um tapa na cara, pois ele foi capacho da ditadura
durante muito tempo. Era muito difícil tragar isso. Daí reclamei desse governo com a
Mercedes Sosa. E ela me disse: “Pedro Jorge, é melhor uma democracia do que
qualquer ditadura”. Nesse dia, ela me demonstrou que sabia tudo sobre o mundo
todo, sabia sobre qualquer assunto. Ela foi um contato muito importante para mim e
aprendi muito com ela. Para terminar, peço que continuemos nessa luta. Precisamos
passar aos jovens que continuem na luta, pois essa história está sendo mal contada.

Em primeira mão quero ler um poema que fiz durante o show do Rogério Leonel e
da  Lígia  Jacques.  Esse  show me emocionou  muito.  Estes  dias  também  têm  me
sensibilizado  muito  porque,  de  repente,  me  dei  conta  dessa  luta  impiedosa  que
travaram  nossos  irmãos  para  que  respirássemos  um  pouco  de  democracia  e  de
liberdade. Baseado na emoção que tenho vivenciado, escrevi no  show de hoje, às
13h43min. (- Lê:)

"Terça de todos os dias, 1º de abril de 2014. Teatro da Assembleia Legislativa de
Minas de todas as Geraes da Liberdade. Que resplandece ao sol do dia, ao vento da
brisa da liberdade tardia... Isso é certo, pois não deveria ter existido nenhum dia...
Mas se existiu, valeu o canto, brado forte, ressonante, do bravo povo de cada canto,
recanto dessa Nação que fez tremer o mais covarde ditador,  escondido atrás dos
canhões,  dos  tanques.  E  o  pior  de  todas  as  balas  de  todas  metralhadoras  a
crueldade, a falta de amor, o desrespeito pelo povo, embora a liberdade que tardia,
ardia o desejo de lutar, entregar o seu sangue, suas vidas para que novas gerações
pudessem respirar o ar fresco da liberdade, embora não tenham a dimensão de como
o dinheiro do povo, que duro trabalhava, lutava para ganhar o pão dos filhos e morrer
lutando na ponta da baioneta da força militar mantida pelo suor do povo que trabalhou
e lutou... E dos túmulos recita o verso escrito com sangue da vida: a liberdade é uma
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luta cotidiana que jamais pode descansar, pois há sempre um ditador ou um aprendiz
de ditador. Praga daninha que a força, a união do povo e amor à liberdade estarão
sempre de prontidão. Ditadura nunca mais..."

Desculpem-me pela emoção. Muito obrigado.
O presidente - Muito obrigado, Pedro Jorge. Com a palavra o deputado Rogério

Correia e, por último, o Sr. Mário. Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O  deputado  Rogério  Correia  -  Deputado  André  Quintão,  o  tema  de  hoje  “Da

redemocratização aos dias atuais”, desde o início levava aos que nos acompanham e
a nós mesmos a questionamentos acerca de quanto avançamos e o que temos a
fazer no pós-regime militar para aprofundarmos o processo democrático de forma a
garantir também um Brasil melhor do ponto de vista econômico e social e melhora na
qualidade  de  vida  das  pessoas.  Essa  talvez  seja  a  grande  pergunta  que  vocês
trouxeram com temas interessantes.

Um  certo  consenso  tem  se  formado  no  setor  mais  democrático.  É  que  nós
precisamos de fazer agora, depois da experiência do fim do regime militar até hoje,
uma reforma política no Brasil. Às vezes falamos em reforma política eleitoral, mas eu
diria  que  é  mais  amplo.  Precisamos  hoje  de  uma reforma  político-institucional.  A
Constituição  foi  testada,  mas  muitos  problemas  permanecem.  Aliás,  problemas
citados  pela  Bia,  que citou  muitos,  e  outros  pelo  Calazans.  Por  todos  estes  dias
verificamos  que  o  fim  do  regime  militar  não  resolveu,  evidentemente,  todos  os
processos e procedimentos da luta pela liberdade e por avanços. Às vezes isso leva
as pessoas ao pensamento equivocado de que, ao não avançarmos nesse sentido,
não  conseguimos  evoluir  no  período  democrático,  nesses  pontos.  Não  é  isso.  É
preciso, portanto, ter certo cuidado.

Temos avançado, ao discutir e solicitar essa reforma político-institucional. Aliás, foi
lançada a ideia, nos movimentos sociais,  de um plebiscito popular que reivindique
uma Constituinte exclusiva, coisa com que concordo, e queria uma opinião dos que
estão  na  Mesa.  Seria  uma  Constituinte  para  reformar  a  Constituição  na  parte
referente ao processo eleitoral e também, eu diria, institucional.

Por que digo isso? No caso do parlamento, por exemplo, Calazans, as pessoas
participam, e muito, da Comissão de Participação Popular, mas a representatividade
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em si é uma representatividade completamente equivocada da sociedade. E cada vez
mais,  a  cada  eleição  piora.  O  número  de  parlamentares  que  representam  o
empresariado  e  os  setores  conservadores  da  sociedade  se  amplia  muito.  No
Congresso Nacional, está em torno de 75%, e aqui não deve ser diferente. E é fruto
de uma legislação eleitoral  que premia  o  poder  econômico e  outros  defeitos  que
enumeramos.  Mas  é  claro  que,  se  não  avançarmos  nessa  reformulação,  os
questionamentos do processo democrático também se ampliam.

O parlamento já não faz a função real de fiscalização do Poder Executivo. Aqui em
Minas nem se fala, como diz o deputado Sávio Souza Cruz: está tudo dominado. Mas
isso é, de fato, no parlamento como um todo - aqui se exagera. O parlamento tem
como uma das funções centrais hoje - e também é assim o parlamento federal - a
entrega de emendas parlamentares, o que faz do palco do parlamento uma espécie
de "toma lá, dá cá", em que o parlamentar se subordina ao Executivo e o Executivo
faz o  parlamento subordinar-se  por  meio  de  um mecanismo que não deveria ser
parlamentar. Isso nos coloca numa situação que ou se faz uma reforma institucional
que atinja o parlamento no tocante a democratizá-lo, ou ele cada vez perde mais a
representatividade do ponto de vista global da sociedade. Mas não é só o parlamento.

O  Tribunal  de  Contas  dos  estados  -  o  daqui  particularmente  é  abominável  -  é
formado pelos deputados que apoiam o governo. O daqui é formado por deputados
que foram líderes no governo. João Antônio - a Bia já sabe disso -, em Minas temos
um termo de ajustamento de gestão - TAG - que só existe aqui. Em nenhum outro
lugar do Planeta, se existir outra coisa além do Planeta, deve existir. Acho que só aqui
mesmo. Uma invenção tucana do TCE. Ela diz que o Tribunal de Contas reconhece
que o governo do Estado não cumpre a Constituição em dois preceitos fundamentais:
25% para educação e 12% para a saúde. E o que faz o Tribunal de Contas? Cobra do
governo? Não, ele faz um termo de ajustamento de gestão, e diz que apenas em
2015 o governador terá que cumprir as Constituições Federal e Estadual. Então um
tribunal  desses  analisa  as  contas  de  quem?  Qual  moral  tem  esse  tribunal  para
analisar as contas de alguém? Ou se muda a forma de ter os conselheiros, ou o
Tribunal de Contas já não terá o moral da sociedade para ser um fiscalizador real do
Poder Executivo. Assim funciona o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Já
disse isso aqui diversas vezes.
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No  Tribunal  de  Justiça,  como  já  se  sabe,  os  desembargadores  também  são
escolhidos com influência do governador. Não há, no Tribunal de Justiça, a isenção
necessária. No Ministério Público, é nomeado procurador-geral aquele sendo mais ou
menos votado -  no caso de Minas,  o menos votado é de preferência do governo
tucano  -,  que  é  escolhido  para  chefiar  o  Ministério  Público,  portanto  engaveta
questões relativas ao governo, a torto e a direito, para agradá-lo. Afinal de contas, foi
indicado por ele. Esses três órgãos, mais a Assembleia Legislativa, que deveriam ser
órgãos  de  controle,  estão,  portanto,  subordinados  a  uma  espécie  de  estado  de
exceção.

É também particular o caso da mídia mineira. Não falarei muito dela, porque já é
conhecida e virou questão de chacotas nacional e internacional. Aqui só se publica o
que o governo quer. Não conseguimos colocar uma visão diferenciada daquela que o
governo quer. Enfim, vivemos em Minas Gerais uma espécie de estado de exceção
no sentido democrático. Por isso a necessidade de se fazer uma reforma político-
institucional  séria  para que a sociedade tenha confiança de que esses órgãos da
democracia burguesa possam, pelo menos, conviver dentro da ordem estabelecida
na democracia, que não temos aqui. O caso de Minas é exemplar disso.

Excrescências, tipo essa que mencionei a vocês, do TAG do Tribunal de Contas,
existem em outros  sentidos. Um deles foi  a Lei  nº  5,  que a Bia citou e que está
inserida nisso também. Só aqui em Minas mesmo. Foram efetivadas 98 mil pessoas,
dizendo-lhes  que  estariam  estáveis,  apesar  de  a  Constituição  não  permitir.  E  o
governo enrolou até quando pôde, para agora a lei ser retirada no espírito do STF,
criando-se uma crise.  Só aqui  em Minas se  consegue algo  desse tipo,  porque a
imprensa ficou calada e todos eram obrigados a dizer que estava certo sim, senhor. E
ainda culpam os sindicatos pelo erro que cometeram, aqueles que alertam que não
pode ser feito. Esse é o estado de coisas que vivemos em Minas Gerais.

É  lamentável,  porque  o  governador  deixa  o  governo  na  sexta-feira,  e  um  dos
setores essenciais do governo de Minas, que é o educacional, está um caos. Beatriz,
queria que falasse um pouco sobre isso. Noutro dia, estive numa escola em Montes
Claros e o que vi foram professoras chorando, umas desanimadas, umas brigando
com outras, as auxiliares de escola desesperadas. É um tal de sexto horário, que não
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funciona, e que dizem que é o Reinventando o Ensino Médio, mas que está sendo
chamado  de  Arrebentando  o  Ensino  Médio,  e  que  serve  de  propaganda
governamental em véspera de eleição. Mas o governador sairá na sexta-feira para
concorrer ao Senado, utilizando farto material de propaganda e o silêncio da mídia
para suas questões. Isso desanima, mas é claro que não pode ser confundido com
uma bela luta, o fim do regime militar e da ditadura, que foi uma necessidade. No
entanto nos coloca também uma necessidade de avanço em relação a outros pontos.
Era sobre isso que eu queria que vocês também dessem opinião.

O  presidente  -  Muito  obrigado,  deputado  Rogério  Correia.  Nosso  companheiro
Mário, o último inscrito.

O Sr. Luis Mário Giuliani - Quero cumprimentar primeiramente as mulheres e depois
os  homens  e  agradecer  a  esta  Casa  que  aceitou  aprovar  a  lei  da  criação  da
Comissão  da  Verdade  de  Minas  Gerais.  Devemos  esse  projeto  à  deputada  Liza
Prado.  Sinto-me profundamente  orgulhoso  de  ser  militante,  filiado  ao  partido  das
trabalhadoras  e  dos  trabalhadores.  Vocês  vêm  e  escutam  os  companheiros  -
falaremos por ordem alfabética -, como o André Quintão, Carlos Calazans e Rogério
Correia. Só eles conseguem ter essa coordenação extraordinária e essa tranquilidade
invejável.

O  Rogério  falou  sobre  a  reforma  política.  Como assessor  político  do  deputado
estadual  Elismar  Prado,  que  também  tem  uma tranquilidade impressionante  para
falar, quero dizer nesta Casa - e tomara que fique gravado mesmo - que a lei eleitoral
brasileira  é  profundamente  antidemocrática.  A Lei  Maior  da  República,  que  é  a
Constituição,  diz  claramente  que  as  instituições  e  os  seres  humanos  são  iguais
perante a lei. Isso é mentira. Não somos. Por que tem de ter uma lei extremamente
discriminatória? Só podem ter 2º turno as cidades que têm mais 200 mil habitantes.
Então, não se cumpre a lei. Como não é cumprida? Na Câmara Federal - aliás, não
quero mentir  -,  há um projeto de lei  para baixar de 200 mil  para 150 ou 100 mil
habitantes. Isso é uma barbárie. Por que as cidades pequenas onde todos pagam
impostos... São 27 Estados e mais de 5.500 municípios. É um horror e um massacre
contra a democracia.

Nada podemos esperar de tranquilidade de um sistema econômico, social e político



892
____________________________________________________________________________

cuja base e estrutura social é a exploração do homem pelo homem, que é condenada
há mais de 2 mil  anos. Na Bíblia está escrito  que o irmão não deve explorar um
irmão. Todos somos irmãos. Não se deve também emprestar dinheiro a juros. Certo?
Sim.  Grandes  religiosos  sonharam  com  uma  sociedade  mais  justa,  livre  e
democrática.  No  entanto,  muitos  deles  foram  massacrados.  O  sonho  de  uma
sociedade fraterna, mais humana e justa não é só propriedade de ateus, mas também
de  cristãos.  Não  acredito  numa  sociedade  capitalista  brutal  e  selvagem.  É  só
entrarmos em qualquer indústria...  Juventude, por favor, entenda que o trabalho é
essencial  e  fundamentalmente  cooperativo.  Cooperam  entre  as  diferentes  seções
para possibilitar a saída da produção dessa enorme riqueza.

Se um trabalho que é essencialmente cooperativo... A apropriação, muitas vezes, é
individual.  Às  vezes,  pode  ser  de  3  ou  4  sócios,  sociedade  de  responsabilidade
limitada; 15 ou 16, sociedade anônima. É uma loucura, uma verdadeira loucura. Isso,
com certeza.  Desculpem-me, Karl  Marx  estudava em universidades,  em qualquer
delas, economia política. Segundo ele, na história futura da humanidade, isso que
está aqui, agora, será considerado uma pré-história da humanidade.

Eu era jovem, tinha 26 anos, quando me formei como ator de cinema, rádio, teatro,
televisão e canto na universidade de Buenos Aires, na Argentina. Fomos montar um
jogral  do  Romanceiro  da  inconfidência,  de  Cecília  Meireles.  Era  um  jogral  com
música, canções, dança e interpretações de poemas. Tivemos de passar pelo Dops, e
eles  nos  chamaram e cortaram uma parte  que dizia  assim.  Era  para cortar  isso.
Fomos lá e perguntamos: Por que vocês estão querendo cortar isso? Disseram que
era porque estávamos querendo falar  outra coisa.  Perguntaram o que estávamos
querendo dizer. Respondemos: “Espera aí, isso não está escrito no texto. Além do
mais, Cecília Meireles morreu. E você está no governo, como é isso? É pegar ou
largar.  Dissemos:  "Tudo  bem,  vamos  pegar".  Pegamos.  Foi  um  sucesso
extraordinário. Começaram a nos seguir, ficaram atrás de nós a Polícia Civil, a Polícia
Militar e o Dops. Eles ficavam sempre nos vigiando. Não sabíamos que estávamos
sendo vigiados. Havia três anos que a ditadura militar  não mandava verba para a
única escola federal de engenharia. Quem dirigiu comigo o jogral do Romanceiro da
inconfidência  foi  um  professor  de  matemática  da  mais  badalada  escola  estadual.
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Aonde quero chegar? Ao seguinte: não acredito, em hipótese alguma, nesse sistema.
Estão pedindo que eu conclua. Ontem foi dito aqui que o direitista Milton Campos

dizia que tínhamos de estar vigilantes. Desculpem-me, mas, permanentemente, 48
das 24 horas por dia. Essa mensagem é principalmente para a juventude, porque não
há nunca certeza de nada nesse sistema. Desculpem-me a franqueza. Muito obrigado
pela oportunidade.

O presidente -  Muito obrigado,  Mário.  Agora  vou passar  para as  considerações
finais, começando pela Emanuelle.

A Sra. Emanuelle Lopes - O José Ribeiro pergunta como o movimento estudantil
está se organizando no combate à discriminação de forma geral e como estamos nos
preparando  para  as  ações  que  esperamos  que  ocorram  em  junho.  São  duas
perguntas muito próximas uma da outra. Então vou responder a elas de uma vez só.

No ano passado, as manifestações de junho foram uma surpresa para todos nós,
especialmente para nós, jovens desta geração. Até então, não havíamos passado por
um  momento  de  tanta  efervescência,  com  tanta  gente  nas  ruas.  Isso  foi  uma
surpresa. Em meio a essa surpresa, tentamos nos organizar com o povo nas ruas.
Destaco Belo  Horizonte.  Vamos dizer  que a UNE teve um  papel  importante pelo
Brasil. Outras uniões estaduais de estudantes estiveram nas ruas no Brasil.

Trazendo o assunto para Belo Horizonte, pois é a cidade em que estamos, quero
destacar  o  papel  do DCE e do Centro  Acadêmico Afonso Pena da Faculdade de
Direito da UFMG, duas entidades estudantis que estiveram nos atos de junho com os
estudantes e o povo,  e retomaram o papel histórico de protagonismo político dos
estudantes na luta.

Além disso, outra ação que nós, movimentos estudantil e juventude, fizemos em
junho  foi  uma  mudança,  naquela  época  simbólica,  do  nome  do  Viaduto  Castelo
Branco.  No  dia  7  de  julho,  dia  em  que  ocorreu  uma  paralisação  geral  dos
trabalhadores, o movimento estudantil, a juventude e o povo também estiveram nas
ruas e fizeram essa proposta simbólica de que o Elevado Castelo Branco tivesse o
nome trocado por Elevado Helena Greco. Até então era só uma simbologia, ou seja,
trabalhar o imaginário do povo para resgatar o que foi aquilo e o que a Helena Greco
representou para nós. Hoje isso é algo concreto. Agora, de fato, o Elevado Castelo
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Branco já não se chama Castelo Branco, mas sim Elevado Helena Greco.
Daqui  para  frente,  há  algumas  ações  que  estamos  pensando.  Duas  delas  já

ocorreram. A ação campanha permanente dos 10% do PIB para a educação é uma
ação  em  que  estará  envolvido  todo  o  movimento  estudantil,  com  todas  as  suas
entidades de base, de representação. A segunda ação que já está em andamento é a
Comissão da Verdade da UNE, que já apurou vários relatos sobre o paradeiro de
Honestino  Guimarães,  que  foi  presidente  da  UNE  na  época  da  ditadura  e
assassinado pelo regime. Essa comissão da verdade já existe e está funcionando.

Propostas que estão para acontecer: uma primeira delas, já antecipando a notícia, é
uma campanha por creches que a UNE pretende lançar no mês de maio, que é o mês
das mães; e uma segunda campanha, que já está tendo articulação e sobre a qual
falamos hoje, que é a do plebiscito popular por uma nova constituinte, soberana e
exclusiva, do sistema político. Como a Bia bem disse, a ideia é fazer um plebiscito por
uma constituinte para que ela discuta uma proposta de sistema político.

Respondendo  ao  que  um  companheiro  nosso  levantou  sobre  a  viabilidade  das
reformas de base na qualidade, o movimento estudantil acredita que essa reforma no
sistema político  vai  abrir  portas  para  as  outras  reformas  de  base.  Por  quê?  Por
exemplo,  atualmente  a  reforma  agrária  não  está  colocada,  enquanto  houver  no
Congresso Nacional uma bancada ruralista influente, tampouco avanços nos direitos
humanos  estão  colocados,  enquanto  houver  a  bancada  evangélica.  Esse sistema
político seria uma abertura para essas reformas de base pelas quais historicamente
os movimentos sociais, sindicais, estudantis e de esquerda lutam no nosso país.

Por  fim,  queria  fazer  um comentário sobre  o  que significa  este  espaço hoje de
estarmos discutindo a redemocratização, relacionando-a com o nosso período atual.
Nós aqui da Mesa e as pessoas que deram contribuições a todo este debate estamos
fazendo uma análise que serve tanto para entendermos esses ditos resquícios da
ditadura quanto para acumularmos para a superação desse período transicional que
foi  colocado  à  Mesa.  Nessa  análise,  temos,  sim,  de  discutir  e  superar  esses
resquícios, mas temos de reconhecer os avanços democráticos que tivemos, como o
início da redemocratização do País. A própria Assembleia ter cedido este espaço e
dado a oportunidade de fazermos este debate para discutir a ditadura militar já é uma
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demonstração de que hoje vivemos em uma democracia, ainda que haja resquícios
da ditadura militar.

Vou noticiar outra coisa que também aconteceu hoje, porque não sabemos o que
essa mídia parcial  irá  divulgar,  irá  priorizar.  Houve hoje pela manhã um escracho
contra um ex-militar chamado Pedro Ivo, que foi capitão no início da década de 1970.
Um grupo de cerca de 50 jovens foi até a sua casa no Bairro Ana Lúcia e denunciou
para toda a vizinhança um torturador, que está impune e dando continuidade à sua
vida como se nada tivesse acontecido.  Para organizar  essa ação,  esses mesmos
jovens entraram em contato com uma das militantes torturada por ele. Ela nos relatou
com dor e transtorno o que passou durante a ditadura militar, porém mais dor sentiu
por estar nos contando isso sozinha, já que suas companheiras e seus companheiros
morreram torturados por esse regime.

Ações como essa e debates como este seriam inadmissíveis em uma ordem que
não fosse democrática. Portanto, devemos reconhecer isso e continuar na luta pela
memória, verdade e justiça. Obrigada.

O  presidente  -  Obrigado,  Emanuelle.  Agradeço-lhe  também  a  parceria  na
organização deste evento, com 35 entidades, e a escolha de uma jovem militante
estudantil para esta Mesa tem a ver com a realidade dos desafios. Reitero também
que será exibido o filme: Na lei ou na marra: 1964, um combate antes do golpe. Mas
como ainda não encerramos  essa fase  final,  o  pessoal  que já  está  no teatro vai
aguardar o término para iniciar a apresentação do documentário da TV Assembleia.
Com  a  palavra,  o  procurador  da  República  Edmundo  Antônio  Dias,  para  suas
considerações finais.

O procurador da República Edmundo Antônio Dias - A primeira pergunta é do Pe.
Ângelo, de Ribeirão das Neves. Ele pergunta se a proposta de alteração de nomes de
ruas se restringe aos nomes de agentes da ditadura e indaga a respeito de outros,
como o Marechal Floriano Peixoto. O período presidencial do Marechal Floriano foi
marcado  por  gravíssimas  violações  aos  direitos  humanos.  Ainda  não  havia  essa
tônica da universalização dos direitos humanos que há hoje. Mas, sem dúvida, os
direitos humanos, desde então, já eram muito desrespeitados e foi um período de
acentuado autoritarismo na história brasileira.
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Com relação à Comissão da Verdade, há uma crítica do Prof. Celso Lafer à Lei nº
2.528, que delimita o período de 1946 à promulgação da Constituição de 5/10/1988,
como aquele sobre o qual se debruçaria a comissão. Ele sustenta que, por ser um
período muito amplo, o foco poderia se perder. Talvez, se fosse delimitado o período
de 1964 a 1984 ou a 1988, pudesse ter sido melhor. De qualquer forma, a Lei nº
2.528  nada  mais  faz  do  que  remeter  ao  art.  VIII  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais  Transitórias,  que  concede  anistia  exatamente  nesse  período  de
18/9/1946 até a data da promulgação da Constituição de 1988. Essa é a base da
justiça de transição nas disposições transitórias da Constituição de 1988. De qualquer
forma, é claro que seria extremamente salutar que se ampliassem os períodos de
alteração de nomes de agentes do Estado que cometeram violações aos direitos
humanos, inclusive desde o período presidencial de Floriano Peixoto, assim como o
do Estado Novo, de Getúlio Vargas.

Parece-me que há um projeto nesta Casa de autoria do deputado Paulo Lamac,
salvo engano Projeto de Lei nº 3.795.

O presidente - Exatamente, e já foi aprovado em 1º turno.
O procurador da República Edmundo Antônio Dias - Esse projeto veda que pessoas

que tenham apoiado atos de exceção e cometido crimes contra os direitos humanos
sejam  homenageadas  com  nomes  de ruas  e  outros  logradouros  e  equipamentos
públicos.

Realmente  acho  que  o  caminho  é  esse.  Mencionei  o  período  de  1964  à
promulgação da Constituição,  porque acredito  que já  temos um amplo  campo de
trabalho para se iniciar  essa importantíssima operação de nomes de pessoas que
realmente não deveriam estar homenageadas no espaço público urbano de nosso
estado.

A segunda pergunta, de Fernanda Alves Carvalho, é sobre a data real do golpe. Ela
indaga  se  não  seria  importante  assumir  a  data  real  do  golpe,  que  ocorreu  na
madrugada do dia 1º de abril, em oposição ao dia 31 de março. Como mencionei na
exposição,  em  31  de março,  ocorreu  um  levante  em Minas  Gerais  porque havia
harmonia entre o governo civil mineiro de José Magalhães Pinto e as forças militares
do País. Os conspiradores desejavam que o levante golpista se iniciasse num estado
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no qual houvesse essa harmonia. Por isso, nesse contexto, o general Olinto Mourão
Filho iniciou, em Juiz de Fora, na 4ª Região Militar, o levante golpista no dia 31.

Élio Gaspari, em  A ditadura envergonhada, primeiro volume da quadrilogia, disse
que, durante todo o dia, foram feitas ligações para outras regiões militares, dizendo
que as  tropas  da  4ª  Região  sairiam até  o  corte do  Paraibuna e  aguardaria uma
posição do Rio de Janeiro. As demais regiões militares aguardavam a posição do
Gen. Kruel, da 2ª Região Militar. Fato é que tudo se iniciou historicamente no dia 31
de março, embora, em um dos capítulos desse mesmo livro de Élio Gaspari, conste
que o Exército dormiu janguista e, no capítulo seguinte, acordou golpista. Ele mostra
essa divisão. No dia 31 de março, quando o Gen. Olinto Mourão anunciou o levante
golpista,  não  havia  o  apoio  dos  demais  conspiradores,  que  temiam,  caso  não
houvesse adesão, um malogro do golpe. No dia 1º,  com a adesão do Gen. Kruel,
realmente o golpe militar  assumiu a força golpista que permitiu que o governo de
João Goulart fosse deposto. Realmente os historiadores é que devem se debruçar
sobre o caso.

Quanto  à  pergunta  feita  sobre  a  Lei  nº  100,  parece-me  que  realmente  a
comparação com um ato institucional é algo exagerado, porque essa lei efetivou sem
concurso  público  um  contingente  muito  grande  de  servidores.  Ela  acaba  de  ser
declarada  inconstitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  justamente  por  não
respeitar a regra do concurso público. É evidente que isso realmente acabou gerando
um problema social lamentável, que envolve quase 70 mil servidores no Estado de
Minas Gerais.

Quanto à pergunta se foi golpe ou revolução, é evidente que foi golpe. Ocorreram
também outros golpes dentro do golpe. Ao ocorrer o golpe em 1964, a previsão inicial
era que o estado de exceção duraria até 1966. Depois, com os atos institucionais,
tivemos novos golpes dentro do golpe. Não foi uma revolução. Não há característica
transformadora  da  sociedade,  não  partiu  da  base  da  sociedade,  o  que
sociologicamente as revoluções apresentam.

Dizer que foi uma revolução é uma tentativa de conferir legitimidade ao golpe, que,
desde o início, é ilegítimo. Como diz Pontes de Miranda, fora da Constituição nada
prospera, tudo fenece. E o golpe é, evidentemente, sempre fora da Constituição.
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O Antônio Calazans pergunta sobre a chacina de Unaí. No dia 28 de janeiro deste
ano  completaram-se  10  anos  do  quádruplo  homicídio  que  chocou  o  País  e  que
demorou tanto tempo para ser julgado, por conta dos inúmeros recursos protelatórios
da  defesa.  Lembro-me  apenas  de  que,  quanto  ao  ocorrido  no  dia  28/1/2004,  a
denúncia foi oferecida por quatro colegas do Ministério Público Federal: Miriam Lima,
José Jairo Gomes, Mário Medeiros e eu. Essa denúncia foi oferecida no dia 30 de
agosto do mesmo ano, 2004. As investigações duraram dessa data até agosto. Em 10
de dezembro do mesmo ano - em menos de quatro meses - o processo já havia sido
julgado  em primeira  instância,  na  9ª  Vara  da  Justiça  Federal  em Belo  Horizonte.
Todos  os  nove  réus,  executores  e  mandantes  foram  pronunciados  pela  9ª  Vara
Federal, o que quer dizer que eles foram encaminhados a júri popular. Imediatamente
a  defesa  interpôs  recurso  em  sentido  estrito,  encaminhado  ao  Tribunal  Regional
Federal da 1ª Região, em Brasília, e lá esse recurso ficou durante um ano para ser
julgado.  Depois  desse julgamento,  já  em 2006 -  demorou mais  um ano julgar  os
embargos de declaração. Em 2007, todos os recursos foram negados pelo TRF 1ª
Região. Passado o prazo preclusivo, a defesa interpôs recurso especial para o STJ e
recurso extraordinário para o STF. Houve prazo para a apreciação dos recursos. Os
recursos extraordinários e especial da defesa foram inadmitidos pela presidência do
TRF. A partir daí, a defesa apresentou agravos de instrumentos ao STJ e ao STF, e lá
esses recursos ficaram por muito tempo até que o processo voltasse para julgamento.
Isso ocorreu apenas no ano passado.

Diante da demora do julgamento do crime, houve desmembramento, pelo STJ, dos
executores, que estavam presos. Eles não poderiam continuar cautelarmente presos
sem  que  fosse  realizado  o  julgamento.  Esse  desmembramento  chegou  a  Belo
Horizonte no final de 2012. O restante do processo estava no STF em 2013. Depois
de vários contratempos, foi  marcado o júri,  realizado com muito êxito pela colega
Miriam Lima e pelo aguerrido colega Vladimir Aras, que condenaram os executores.
Quando já marcado o  júri,  Calazans,  um  habeas corpus da  defesa junto ao STF
novamente  fez  com que fosse adiado o  júri  que seria realizado,  em relação aos
mandantes, no segundo semestre do ano passado. Portanto, Calazans, compartilho
com  você  a  mesma revolta  em  relação  ao  adiamento  do  júri  dos  mandantes  da
chacina de Unaí.
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Parabenizo o deputado Rogério Correia pela realização do evento. Em sua fala, ele
nos lembrou da Constituinte exclusiva relacionada com os 50 anos do golpe militar. Já
me manifestei  e,  pessoalmente,  sou contra porque sigo a mesma posição do ex-
presidente do Supremo, Luiz Carlos Ayres Britto. Ele entende que uma Constituição
vigente não permite a convocação nem por plebiscito, e, para tratar de uma temática
específica, como a reforma política, a Constituição vigente não permite a convocação
de uma outra Constituinte.

A Constituinte  de  1987,  1988,  que  aliás  não  foi  exclusiva,  foi  uma  constituinte
congressual - o Congresso se reuniu, foram reunidas as duas casas para os trabalhos
constituintes.  E  foi  prevista  uma  revisão  constitucional  após  cinco  anos  da
promulgação da Constituição. Essa revisão ocorreu, portanto, em 1993, no governo
Itamar Franco. E ela não previu outras formas. Então entendo que a convocação de
uma constituinte exclusiva, ainda que com temática limitada, se encontra além dos
limites materiais de alteração da Constituição estabelecidos pelo poder constituinte
originário.

Em relação ao mínimo constitucional em saúde e educação, estou de inteiro acordo
com a posição defendida por V. Exa. Eram esses os pontos a destacar. Agradeço
mais uma vez o convite.

O  presidente  -  Agradeço  ao  Dr.  Edmundo,  procurador  da  República  em  Minas
Gerais.  Independentemente da questão da data,  que é importante,  impõe-se uma
outra questão que reforça o caráter civil e militar do golpe, porque a presidência foi
declarada vaga pelo presidente do  Congresso com o presidente  João Goulart  no
País. O Congresso empossou o presidente da Câmara dos Deputados, e os Estados
Unidos  rapidamente  reconheceram  o  presidente  interino.  Então  houve  uma
articulação, seja na esfera política, seja na esfera empresarial. Com a palavra, o Prof.
João Antônio para suas considerações.

O Sr. João Antônio de Paula - Tenho aqui um conjunto grande de questões, e já são
17h42min.  Não sei  se conseguirão  suportar  o final  da reunião,  então  tentarei  ser
rápido.

A questão  da  democratização  do  País  é  fundamental.  O  deputado  André  me
provocou, então vou ser obrigado a falar para não ser deselegante com meu anfitrião.
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E ela se reporta a essa discussão que está sendo feita aqui sobre a convocação de
uma constituinte exclusiva. Três questões me parecem fundamentais para se pensar
nisso; diria que são três pressupostos necessários para se discutir a democracia no
Brasil. O primeiro é o controle social sobre o Estado, incluindo o Executivo e até a
polícia. Sem controle social sobre Executivo, Judiciário e Legislativo, a democracia
fica  meio  tutelada.  Estou  defendendo  explicitamente  a  necessidade  de  se
introduzirem mecanismos de controle social sobre o exercício do poder do Estado. A
sociedade é superior  ao Estado.  O Estado existe para atender  aos interesses da
sociedade, e não o contrário.

O  segundo  aspecto  fundamental  é  o  fim  do  poder  econômico  sobre  processo
eleitoral, sobre processo legislativo e sobre ação de governo. Há de haver controle
para que as eleições não reflitam o poder do capital, o poder do dinheiro.

A  terceira  condição  é  a  questão  da  democratização  da  informação,  da
comunicação. Alguém falou em seis, mas são sete famílias que controlam os meios
de  comunicação  de  massa  no  Brasil.  São  sete  famílias  que  controlam  90%  da
comunicação social. Felizmente hoje há mecanismos. Na minha época não existiam,
tínhamos de rodar no mimeógrafo, era complicado. Agora não, agora há computador,
internet, o que facilita muito. Mas esse aspecto não pode ser negligenciado. Para se
falar em democracia é preciso pensar nesses três aspectos, que são cruciais para
essa discussão.

Serei  mais  telegráfico  nas  outras  respostas.  Golpe  ou  revolução?  Golpe,  sem
nenhuma dúvida. Houve um golpe de estado que implantou uma ditadura civil militar.
Nada de revolução, não houve transformação social alguma, a não ser o reforço de
certos  aspectos  e traços  da  sociedade brasileira,  como concentração e  exclusão.
Talvez,  se  vocês  quiserem,  uma contrarrevolução.  Mas  esse conceito  me parece
equivocado no sentido de impedir que uma revolução acontecesse.

Quanto à lei da anistia, é vendida a tese de que houve um pacto. Não houve pacto,
houve votação na Câmara de Deputados da lei aprovada e uma proposta alternativa.
Salvo engano, foram 206 votos contra 201. A votação foi apertada. Havia quem, com
toda a razão, discutisse que aquela anistia era recíproca, que reconciliava a guilhotina
e o pescoço. Não tem jeito.  Guilhotina é guilhotina; pescoço é pescoço. Eles não
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podem ser  anistiados  simultaneamente.  Então,  da forma como a lei  foi  feita,  e o
Supremo a consagrou, ela se tornou um dos problemas importantes da Comissão da
Verdade. Sem apurar a verdade, sem saber quem praticou delitos e crimes contra a
humanidade, contra os  direitos  humanos,  contra a dignidade humana, o País  não
consegue  avançar.  Sempre  ficará  esse  esquecimento  forçado,  essa  amnésia
provocada  por  um  ato  de  acomodação,  que  não  ajuda  a  democracia  de  forma
alguma.

Não  há  tempo  para  explorar  todo  o  contexto  de  1964,  mas  vamos  pensar  no
governo João Goulart, seu significado, seus impasses e suas dificuldades. Uma coisa
é  o  programa,  o  tipo  de  proposta  que  o  governo  buscou  implementar,  a  sua
consistência  e  viabilidade;  outra  coisa  é  a  capacidade  de  implantar,  mobilizar  e
construir o projeto. Do ponto de vista programático, havia certa clareza sobre o que
se queria,  e isso era sintetizado na ideia das reformas. Eu diria que as reformas
davam  conta,  de  forma  abrangente,  dos  problemas  nacionais,  do  ponto  de  vista
democrático e popular. A capacidade política do governo e das forças de esquerda
para implantar as propostas é mais discutível, porque não havia unidade. Em 1964, o
Partido Comunista já existia com muita força; o PCdoB já havia surgido, assim como
a  Ação  Popular,  a  Polop  e  o  Movimento  Revolucionário  Tiradentes,  criado  por
Francisco  Julião.  Havia,  portanto,  uma  série  de  forças  políticas  que  estavam  à
esquerda  do  Partido  Comunista,  mas  não  havia  unidade.  Ao  lado  dos  partidos,
existiam o movimento sindical e o movimento do campo. Se eu acho que o programa
estava razoavelmente bem formulado? Pelo contexto, essas forças que lutavam pela
transformação  social  no  Brasil  não tinham  capacidade de  mobilização.  E isso  foi
demonstrado, o golpe ocorreu, e não houve reação. A esquerda foi derrotada sem
reagir. Somente mais tarde é que houve um sinal. O problema organizativo era sério e
precisava ser considerado. Estamos falando de história. Como dizia o grande Che,
“se  você  quer  ser  revolucionário,  precisa  ser  verdadeiro”.  Não  podemos  ignorar
nossas  próprias  fragilidades,  o  que  não  significa  apontá-las  a  dedo  e  acusar.  É
reconhecer uma fragilidade organizacional que se mostrou fatal naquele quadro.

Em relação à questão do Sávio sobre as reformas, quando penso nisso, sempre
penso muito no  Celso  Furtado.  Ele  era um sujeito  que insistia  muito  na  ideia  de
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reformas e foi considerado - e até hoje, com toda a razão - um reformista. O problema
é que, para a esquerda, de certa maneira, desde o século XIX, todas as vezes em
que se fala em reformas, parece que, digamos, se está optando por uma solução que
não  leva  à  revolução  -  ou  reformas,  ou  revolução.  Tenho  a  impressão  de  que
contemporaneamente  estou  cada  dia  mais  convencido  disto:  é  preciso  pensar
reforma e revolução, reformas que levam à revolução. Porque há reformas que vão
se dando e que vão colocando cada vez mais a necessidade de se bloquear,  de
interditar  o  poder  do  capital  e  de  se  criarem  efetivamente  condições  para  uma
transformação de qualidade na estrutura social, na estrutura política. Creio que essa
perspectiva o Furtado tinha.

Escrevi algumas coisas sobre isso para mostrar que essa oposição clássica entre
reforma e revolução tem de ser relativizada, mediatizada pelas situações concretas -
como se  dá  a  luta  de  classes,  a  conjuntura  -  e  a  necessidade de  combinar,  na
verdade,  reforma e revolução.  Isso é um problema para nós agora,  hoje, ou seja
como fazemos isso hoje. Mas agora já não dá tempo, Sávio. São 17h52min, e não dá
tempo para continuar desenvolvendo isso.

O presidente - Gostaria de agradecer ao Prof. João Antônio. Sem dúvida, um dos
mais brilhantes intelectuais engajados de Minas, também um profundo conhecedor da
história de Belo Horizonte. Vão chegando as 18 horas e o Lilito também... Tem aula,
né?

O Sr. João Antônio de Paula - Hoje não tem Lilito.
O presidente  -  O Prof.  João Antônio  tem uma contribuição muito importante na

dimensão histórica e também da cultura de nossa capital. Agradeço muito a presença
do professor. Com a palavra à Beatriz Cerqueira, nossa coordenadora do Sind-UTE e
presidenta da CUT, para suas considerações.

A Sra. Beatriz Cerqueira - Também tentarei ser bem objetiva em algumas questões
que nos foram colocadas. O Pedro discute de quem seria a competência para regular
peças  publicitárias  do  governo.  Farei  outra  pergunta:  elas  são  realmente
necessárias?  Vejo  uma propaganda  do  governo  que  me diz  que  80%,  86%  das
crianças de 7 e 8 anos têm um nível bom no Proalfa. Ora, não é obrigação do Estado
que aos 8 anos os meninos estejam alfabetizados? Quer dizer, vejam a inversão: o
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que  é  a  obrigação  do  Estado  sendo  trazido  como  algo  excepcional.  Então,
questionaria isto: é realmente necessário que o governo preste contas à população
do  que  ele  faz  nesse  esquema  de  peças  publicitárias,  de  favorecimento  de
determinadas  redes,  meios  de  comunicação?  Porque  aquilo  custa  dinheiro.
Evidentemente o meu investimento pode me trazer um comprometimento da pauta
jornalística. Há lugar em que isso acontece. Então, acrescentaria um questionamento:
é  necessário  mesmo que  o  governo  pague,  elabore  peças  publicitárias?  Não  há
outros  mecanismos  de  prestação  de  contas  do  governo  à  sociedade  que  não
necessitem  de  investimento  de  recursos  públicos?  Acho  que  é  um  debate  para
fazermos em outro momento.

Quando me referi à questão do controle social de fato, acabei não falando sobre o
Tribunal de Contas e o Ministério Público, demandas que o deputado Rogério Correia
lembrou. Como os demais responderam às questões anteriores, vou me deter nessa.
De fato, no caso da educação - que é a provocação que o deputado Rogério Correia
fez -,  hoje vivemos um caos.  As coisas não estão se resumindo ao problema da
decisão recente do Supremo. Antes disso, existiam muitos problemas.

Falta quase 1 milhão de vagas no ensino médio. O Bruno me questiona sobre a
juventude, sobre a sua conscientização, um movimento sobre a história. Precisamos
pensar em como o Estado está tratando essa juventude. Primeiro, o Estado a expulsa
da escola. Além de faltarem 940 mil vagas neste momento, o Estado está fechando o
turno noturno, não está possibilitando aos alunos trabalhadores estudarem, a não ser
que tenham uma carteira de trabalho assinada. O sexto horário, que é o debate que o
deputado também trouxe do Reinventando o Ensino Médio - vem um acréscimo na
jornada  -,  não  está  significando  mais  condições  ou  um  currículo  melhor  para  o
adolescente que está na escola. Isso me preocupa, porque o Estado está expulsando
a juventude da escola. Para a maior parte da juventude que é filha do trabalhador,
qualquer educação serve. Debatemos muito pouco isso. Quando se universalizou o
direito à educação no ensino fundamental - todo o mundo tem vaga -, paramos de
debater outros aspectos. Então, como eu disse, qualquer educação serve.

Um professor de química é obrigado a dar aulas de matemática, o de português é
obrigado a dar aulas de sociologia. E ele é obrigado, a legislação do Estado impõe
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essas regras absurdas hoje na rede estadual. No início do ano, chegou-se ao cúmulo
de faltar a antiga merenda, porque hoje se chama alimentação escolar, em boa parte
das escolas estaduais, coisa que imaginávamos já ter superado. Em uma pesquisa
recente  do  Sind-UTE,  foi  demonstrado  que  mais  de  60%  das  escolas  não  têm
laboratório, quadra de esporte, refeitório. Chegou-se ao cúmulo de haver escolas que
não têm nem sequer sala para o professor.

Não consigo explicar, fora de Minas Gerais, a questão dos 25% na educação. Há 10
anos - isso não é de agora -, não se investem 25% de impostos em educação. As
contas  do  governador  são  sempre  aprovadas  pela  Assembleia  Legislativa,  pela
maioria.  Isso  é  acompanhado pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  pelo  Ministério
Público.  As  contas  passam,  são  aprovadas  em  todos  os  órgãos,  e  poucos
questionam. Chega-se ao cúmulo de se acordar o prazo para cumprir a Constituição,
que vigora  desde 1988.  Então,  não consigo  explicar,  fora  de  Minas  Gerais,  essa
situação.

A última, para a qual fiz o apelo no início, é a situação em que o Estado jogou
milhares de famílias. Hoje o Estado tem mais de 70 mil contratos temporários. O que
justifica  o  Estado ter  tantos  contratos  precários? Hoje  estou  aqui,  amanhã posso
sumariamente  ser  demitida,  porque  o  contrato  temporário  é  temporário,  como  o
próprio nome bem diz. A mesma situação acontecia em 2007. Nesse ano, o Estado
tinha um volume enorme de contratos temporários. Há várias teorias, e deixo para os
operadores do direito fazerem um debate, mas o fato é que o Estado até 2007 não
recolhia  a  contribuição  previdenciária  dos  seus  contratados.  E,  se  não  há
contribuição, não há aposentadoria. Olhem o risco social colocado desde muito tempo
atrás. O Estado, em vez de juntar as contas com o INSS, em vez de fazer um acerto
de  contas,  não  assumiu  essa  dívida  e  trouxe  para  a  sua  previdência  própria  os
contratados que ele tinha em 2007.  Ao fazer  isso,  ele colocou esses contratados
como titulares de cargo efetivo, que é o que a Lei Complementar nº 100 estabelece
em seu art. 7º. Ele vinculou servidores contratados ao regime próprio de previdência,
que  é  exclusivo  daqueles  que  têm  um  vínculo  permanente  oriundo  de  concurso
público. À época, ele foi questionado, foi alertado sobre essa fragilidade. Quando isso
foi  feito,  já  havia  duas outras  ações diretas  de inconstitucionalidade questionando
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vínculos  sem  concurso  público,  mas  ainda  assim  insistiu  numa  situação  de
fragilidade.

O  fato  é  que,  sete  anos  depois,  o  Supremo Tribunal  Federal  julgou  uma ação
proposta  pelo  Ministério  Público  Federal,  discutindo  exatamente  esse  vínculo  e
dizendo que não era possível vincular as pessoas ao regime próprio de previdência
do Estado, dando a elas a titularidade de cargos efetivos. Não é possível fazer essa
vinculação.  Essa  foi  a  decisão  do  Supremo Tribunal  Federal.  Explicando  melhor:
nosso apelo é porque, desde que essa ação foi proposta, o sindicato tenta conversar
com o governo, porque entendíamos o impacto social,  entendíamos uma série de
demandas  vinculadas  a  isso.  Desde  novembro  de  2012,  pedimos  reunião  com  o
governador para discutir o assunto.

Gostaria  de  fazer  uma  pergunta:  controle  social  de  um  governador  que  não
conversa  com  o  povo?  Porque  somos  parte  desse  povo.  Ele  não  fez  nenhuma
reunião conosco, logo, está uma situação de instabilidade, em que as pessoas têm
informações diferentes. A própria secretaria dá informações contraditórias, colocando
todos numa situação de insegurança. Por isso a necessidade do diálogo. O governo
continua trabalhando com a falsa ideia da tranquilidade, com uma série de afirmações
diferentes da decisão do Supremo Tribunal Federal.  Agora está sendo imputada a
responsabilidade  a  quem  alerta  as  pessoas  e  questiona  o  governo.  A
responsabilidade  é  do  governo,  que  não  pode  fazer  legislação  à  margem  da
Constituição Federal  e que fez com que as pessoas acreditassem numa ideia de
tranquilidade, de que essa situação era possível e que não seria contestada e de que
todos estariam resguardados. Há cartas enviadas às pessoas dizendo exatamente
isso. Então, a dificuldade, neste momento, é estabelecer um diálogo com o governo,
que é o responsável por esse estado de coisas na educação, como havia dito.

Quero agradecer a oportunidade, lembrando a fala do Pedro Jorge: “Não devemos
descuidar.  O  preço  da  liberdade  é  a  luta  de  todos  os  dias”.  Nós,  em  Minas,
continuamos muito atentos. Somos lutadores, vamos às ruas constantemente. A cada
luta social, mesmo com a judicialização, a criminalização, e essa face policial, que é a
única que se apresenta para a gente, permanecemos na rua. E as demandas, como a
democratização dos meios de comunicação e a necessidade de uma reforma política,
estão nas pautas das nossas lutas de 2014.
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Parabenizo  os  deputados  que  tomaram  a  iniciativa  desta  agenda,  que  é  muito
importante,  porque,  se  permanentemente  não  discutirmos,  cai  no  esquecimento
aquilo  que  precisa  de  um  constante  debate.  Parabenizo-os  e  agradeço  a
oportunidade de o Sind-UTE ter sido convidado para esta Mesa.

O presidente - Muito obrigado, Beatriz. Neste encerramento, agradeço a todas as
entidades  parceiras  na  realização  deste  ciclo  de  debates,  os  convidados  e
convidadas, todo o corpo técnico da Assembleia Legislativa, nas suas várias áreas:
gerência  de  projetos  institucionais,  relações  públicas,  cerimoniais  e  comunicação.
Enfim, agradeço a todos os que possibilitaram este ciclo de debates, os deputados e
o público presente. Mais uma vez, agradeço a presença dos Profs. Michel e Roseli.

É importante dizer que a mesma Assembleia que há 50 anos cassou os mandatos
dos deputados Dazinho, Sinval Bambirra e Clodesmidt Riani, 50 anos depois, apesar
de todas essas limitações e desafios, está aqui neste espaço discutindo os avanços
necessários  no  processo  democrático  do  País.  A contribuição  e  obrigação  desta
Casa, além do que já foi feito de reparação formal dos seus atos, é permanentemente
buscar o que o Prof. João Antônio disse sobre o controle social, a participação.

Concordo inteiramente com o deputado Rogério, a participação hoje, por meio de
várias audiências, ciclos e processos, tem avançado, mas há um problema geral, no
Brasil,  com  esse  modelo  e  com  esse  sistema  político-eleitoral  institucional  de
representação. Isso é importante também porque, na hora da maioria e da minoria,
nem sempre a expressão política de quem participa é expressa nos resultados e
votações. Essa é uma questão vinculada a esses desafios. Mas estamos fazendo a
nossa parte.

Quero dizer, Beatriz, que esse processo continua na próxima semana. O deputado
Adelmo  mencionou  o  ciclo  de  debates  sobre  democratização.  Outras  questões
tópicas estão sendo discutidas, como a questão indígena e o golpe na Comissão de
Direitos Humanos. Ou seja, teremos uma agenda durante todo o ano, essa reflexão
não  se  esgota  no  dia  de  hoje,  1º  de  abril.  Nosso  compromisso  é,  nas  várias
comissões e nos vários espaços, buscar a solução e fazer a nossa parte.

A presidência  informa que a  publicação das atas  deste ciclo de debates estará
disponível na versão eletrônica do Diário do Legislativo, na edição do dia 12 de abril,
e poderá ser acessada pelo portal da Assembleia Legislativa: www.almg.gov.br.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2014

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata  -  Registro  de  Presença  -

Suspensão e Reabertura da Reunião - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Questão de
ordem; chamada para recomposição do número regimental;  existência  de quórum
para a continuação dos trabalhos - Questão de Ordem - 2ª Fase: Questão de Ordem -
Discussão  e  Votação de Proposições:  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei
Complementar nº 57/2014; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno,  do Projeto  de Lei  nº  4.828/2014;  apresentação do Substitutivo  nº  2;
encerramento da discussão; requerimento do deputado Sávio Souza Cruz; aprovação
do  requerimento;  discurso  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz;  votação  nominal  do
Substitutivo nº 2; rejeição; votação nominal do Substitutivo nº 1; aprovação; palavras
do presidente; declarações de voto; discurso do deputado Paulo Guedes; declarações
de  voto;  discurso  do  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Registro  de  Presença  -
Discurso do deputado Paulo Guedes - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon Melo -  Agostinho Patrus Filho -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão -  Bosco -  Carlos Pimenta -  Cássio Soares -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval
Ângelo - Fábio Cherem - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - João Leite -
João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  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 - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia.
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Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  - Às 9h9min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

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

Registro de Presença
O presidente  -  Gostaria  de registrar  a presença de alunos do ensino  médio  da

Escola  Estadual  Celso  Machado,  do  Barreiro.  Queremos  dizer-lhes  que  estamos
felizes com a sua presença. Estejam à vontade entre nós para assistir aos trabalhos.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  15  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e nos termos do edital de
convocação, a presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres, de requerimentos e de indicações.

Questão de Ordem
O deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  recomposição  de

quórum.
O presidente  -  É  regimental.  Solicito  à  secretária  que  proceda à  chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.
A secretária (deputada Rosângela Reis) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 37 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
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Questão de Ordem
A deputada Maria Tereza Lara - Deputado Hely Tarqüínio, presidente desta reunião,

deputado Adelmo Carneiro Leão, deputado Duarte Bechir, deputada Rosângela Reis,
deputado  Durval  Ângelo,  gostaria  de  registrar  que  faleceu  ontem  o  advogado
Fernando Lara, da OAB de Betim. O velório está sendo realizado na sede da OAB, e
o enterro será hoje, às 17 horas. A esposa dele, Dra. Laurita, também é advogada.
São pessoas que prestaram relevantes serviços à cidade, principalmente no âmbito
do  direito.  Quero  deixar  registrados  os  nossos  cumprimentos  e  as  nossas
condolências à família, aos amigos e, sobretudo, à equipe da OAB de Betim.

2ª Fase
O presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a presidência vai

passar  à  2ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  com  a  discussão  e  a  votação  da  matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
O deputado Célio Moreira - Presidente, gostaria apenas de dizer que a Comissão

de Meio Ambiente estava reunida com cinco deputados. Suspendemos a reunião para
os deputados virem ao Plenário e votarem a matéria.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 57/2014,

do governador  do Estado,  que altera dispositivos da Lei  Complementar nº  65, de
16/1/2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e
dispõe sobre a carreira de defensor público e dá outras providências. A Comissão de
Administração 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 art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 263, inciso I, do Regimento
Interno. A presidência lembra ao Plenário que o projeto será aprovado se obtiver, no
mínimo, 39 votos favoráveis. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.
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- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir  - Durval Ângelo - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Guedes - 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.

O deputado Gil Pereira - Registro meu voto “sim”. Obrigado.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei  Complementar  nº  57/2014 na forma do vencido  em 1º  turno.  À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.828/2014, do governador do Estado,
que reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.828/2014

Fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado é o fixado no

Anexo I desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.
Art. 2° - Os subsídios do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e

do Corregedor-Geral são os fixados no Anexo II desta lei, observados os respectivos
prazos de vigência.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
I - Subsídio dos Membros da Defensoria Pública
(com vigência a partir de 1º de junho de 2014)

* - O subsídio dos membros da Defensoria Pública, com vigência a partir de 1º de
junho de 2014, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 12.4.2014

ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2014)

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

(com vigência a partir de 1º de junho de 2014)
*  -  O  subsídio  do  Defensor  Público-Geral,  do  Subdefensor  Público-Geral  e  do

Corregedor-Geral, com vigência a partir de 1º de junho de 2014,  foi publicado no
“Diário do Legislativo”, de 12.4.2014

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2014.
Sávio Souza Cruz
O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Sávio
Souza Cruz, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento
Interno, será votado independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do
deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a inversão da preferência na votação, de
modo que o Substitutivo nº 2 seja apreciado antes do Substitutivo nº 1. Em votação, o
requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o
deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, só para esclarecer do que se trata,
quero dizer que tive a oportunidade, na discussão do Projeto nº 4.828, em 1º turno,
de mencionar que este projeto reprisava uma prática que o governo vem adotando há
longos anos, que é comprometer o futuro de Minas Gerais. Esse reajuste tardio, como
tive a oportunidade de dizer, já em atraso, com débito acumulado com a categoria,
ainda vem de forma parcelada: só entrará em vigor, de forma plena, na vigência do
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próximo governo. Ou seja, o governo quer que o compromisso que firmou com a
categoria seja cumprido no próximo governo. Então, para evitar que se perpetue, que
se reitere essa prática de irresponsabilidade administrativa, travestida de austeridade
fiscal,  é  que  apresento  essa  emenda,  para  que  todo  reajuste  acertado  com  a
categoria seja posto em prática na primeira etapa. Ou seja, quem votar a favor desse
substitutivo estará concordando com a proposta de que aquela remuneração que eles
só teriam ano que vem, na vigência do próximo governo, já entre em vigor agora, no
meio deste ano, com o reajuste a ser pago por este governo.

Por essa razão é que encaminho favoravelmente a essa emenda e peço a todos os
membros da Casa, em especial do Bloco Minas sem Censura, que deixemos que a
categoria tenha acesso ao reajuste acordado e que ele seja pago pelo governo que o
celebrou. Assim, encaminho pela votação favorável a essa emenda. Muito obrigado.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemenda e destaques.
Em votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim”:
Adelmo  Carneiro  Leão  -  André  Quintão  -  Maria  Tereza  Lara  -  Paulo  Guedes  -

Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu
Martins Leite - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

- Registram “não”:
Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Carlos

Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte
Bechir - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo
Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -Votaram  “sim”  11  deputados.  Votaram  “não”  29  deputados,
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totalizando 40 votos. Está rejeitado o Substitutivo nº 2. Em votação, o Substitutivo nº
1.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir - Fábio Cherem - Gustavo Valadares -
Hélio  Gomes -  João Leite -  João Vítor  Xavier -  Lafayette de Andrada -  Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria
Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  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.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei
nº 4.828/2014 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Palavras do Presidente
O presidente - A presidência informa ao Plenário que torna sem efeito o voto “não”

deste presidente ao Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.828/2014, em observância
ao  disposto  no  §  1º  do  art.  84  do  Regimento  Interno.  Informa,  ainda,  que  foi
computado  o  voto  “não”  do  deputado  Fábio  Cherem  na  votação  do  referido
substitutivo.  Dessa forma,  o resultado da votação permanece o mesmo,  11  votos
favoráveis e 29 contrários.

Declarações de Voto
O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, parabenizo a Defensoria Pública

e os deputados pela importante votação na manhã de hoje, que nada mais fez que
justiça  aos  nossos  defensores  públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Mas,  Sr.
Presidente,  aproveito  este  momento  para  fazer  uma  reflexão  sobre  o  que  está
acontecendo ultimamente no Brasil. Estamos vendo esses escândalos envolvendo a
Petrobras.  Nós  todos  nos  recordamos  de  que  a  presidente  Dilma,  à  época  da
campanha eleitoral, dizia que iria proteger a Petrobras, e eu indago: isso que está
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acontecendo  é  proteger  a  Petrobras?  Comprar  uma  refinaria  que  valia
R$42.000.000,00  por  mais  de  US$1.500.000.000,00  é  proteger  a  Petrobras?  Sr.
Presidente, a reflexão que faço ainda é maior. Ficamos estarrecidos ao constatar, por
meio dos noticiários, que as principais empresas estatais, administradas pelo governo
do PT -  Banco do Brasil,  Petrobras e Eletrobrás -,  ao longo desses últimos anos,
perderam 52% do seu valor de mercado. Só o Banco do Brasil perdeu 34 bilhões do
seu valor de mercado durante o governo do PT. A reflexão que faço é esta: o Brasil
não aguenta mais, o PT está desmanchando o Brasil, o povo brasileiro não merece
isso. Srs. Deputados, o povo brasileiro não merece esse crime de lesa-pátria que o
governo  do  PT  está  cometendo  contra  as  empresas  estatais  brasileiras.  Sr.
Presidente, Srs. Deputados, o povo brasileiro cansou de ver o PT destruir o nosso
Brasil. Vamos dar um basta nessa gente. Era essa a reflexão que queria fazer. Muito
obrigado.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradeço-lhe o zelo e a atenção.
De forma objetiva  quero  declarar  o  meu voto  favorável.  Tive  a  oportunidade,  por
delegação do presidente da Comissão de Administração Pública, deputado Gustavo
Corrêa, de ser relator do PLC nº 27, em 1º turno, na comissão. E gostaria ainda,
presidente, de dizer da nossa alegria de contribuir, desde 1999, quando aqui cheguei,
para que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alcançasse um patamar de
dignidade. É a concepção que temos sobre o trabalho que ela realiza em Minas. Para
alguns que não conhecem os objetivos, as prerrogativas e as funções da Defensoria
Pública,  a  mais  bela  de  todas  é  defender  a  parte  chamada  hipossuficiente.  Na
verdade, é a parte mais humilde, desassistida, deputado João Leite, que realmente
não tem como contratar um bom advogado, pagar caro um profissional para fazer a
sua  defesa.  A Defensoria  Pública  presta  esse  relevante  serviço  ao  conjunto  da
sociedade. Falei na Comissão de Administração Pública várias vezes - e repito aqui,
porque este é o momento final da votação - que o Ministério Público sempre teve um
peso maior nessa balança, desequilibrando-a em relação à Defensoria Pública. O que
estamos fazendo na manhã do dia 9/4/2014 é dar à defensoria melhores condições
na carreira,  a sua valorização.  Agindo dessa forma,  obviamente estamos fazendo
com que ela tenha condições de equilibrar esse jogo, porque o MP sempre pesou
muito mais do outro lado. Do lado de cá, a Defensoria Pública teve desequilibrada a
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sua valorização e os seus recursos. Meu eterno líder de governo, deputado Bonifácio
Mourão, quero dizer que o governo Aécio-Anastasia, ao longo desses últimos anos,
foi resgatando passo a passo a Defensoria. Não de uma única vez, porque não existe
governo que conseguiria fazê-lo de uma só tacada. Ao longo de todo esse tempo, os
defensores públicos participaram efetivamente de mobilizações, buscaram o apoio
dos  deputados  e  pouco  a  pouco  vêm  conquistando  essa  melhor  estrutura,  essa
valorização. É fato que hoje, ao aprovarmos tanto o PLC nº 57 quanto o PL nº 4.828,
deputado  Bonifácio  Mourão,  estamos  resgatando  a  dignidade  do  defensor  e  da
defensora pública do nosso Estado. Portanto, é com muita satisfação e orgulho que
fui relator dessa matéria em 1º turno na Comissão de Administração Pública. E agora,
com  a  votação  em  2º  turno  e  a  aprovação  das  duas  matérias,  o  Parlamento
reconhece que os defensores e defensoras públicas precisam ser valorizados, mais
do que nunca. Hoje os defensores e defensoras públicas do nosso Estado saem das
galerias  do  Plenário  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  com muito  mais
satisfação e orgulho por terem apostado nessa entidade. Muitos deixaram o órgão no
passado,  foram  para  o  Ministério  Público,  para  o  Judiciário,  alguns  retornaram  à
antiga função de advogar. Mas aqueles que permaneceram firmes lá estão colhendo
os frutos hoje, graças a esse reconhecimento - repito - do governo Anastasia, que,
nesses últimos 12 anos, procedeu a esse resgate e, gradativamente, buscou a sua
valorização.  Parabéns  às  defensoras  e  defensores  públicos  do  nosso  Estado.
Continuem  firmes  na  defesa  intransigente  das  suas  funções  e  prerrogativas
constitucionais. Do lado de cá, os deputados estarão prontos para respaldar as ações
de vocês, principalmente a mais bela de todas, que é amparar a parte mais humilde,
mais  fraca,  a  parte  desassistida.  Parabéns!  Parabéns  a  todos  os  deputados  que
reconheceram, na hora do voto, a necessidade de valorização da Defensoria Pública.
Muito obrigado.

O deputado Paulo Guedes - Art. 164, Sr. Presidente.
O presidente - Obedecendo ao Regimento Interno, a palavra será concedida ao

deputado  João  Leite.  Esclareço  ao  deputado  Paulo  Guedes  que  o  art.  164  do
Regimento Interno será concedido depois da manifestação da deputada Maria Tereza
Lara, conforme o Regimento Interno.
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O deputado Paulo Guedes - Baseado em que artigo, presidente?
O  presidente  -  O  art.  164  do  Regimento  Interno  é  concedido  a  critério  da

presidência, em momento oportuno. Assim sendo, logo após as declarações de voto
V. Exa. terá direito à palavra.

O deputado Paulo Guedes - Quero a palavra para declaração de voto e pelo art.
164.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos “sim”, acompanhando uma história
neste Parlamento. Em 1997, o PSDB, no governo de Minas, fez o primeiro concurso
público para defensor público no Estado de Minas Gerais. Foi naquele ano também,
juntamente  com  os  deputados  Ivair  Nogueira,  Durval  Ângelo  e  João  Batista  de
Oliveira, que apresentamos, entre os 10 projetos oriundos do relatório final da CPI
carcerária, um projeto que determinou a presença da Defensoria Pública em todas as
comarcas do Estado de Minas Gerais. É interessante, Sr. Presidente, ver aqueles que
representavam o governo  passado,  o  governo  do PMDB e  do  PT,  falarem  sobre
Defensoria Pública e sobre aumento de salário. Durante o governo do PT e do PMDB,
pagava-se o salário do servidor e do defensor público em sete chamadas. Era assim
que o servidor  público recebia  durante  o governo do PMDB e do PT. E agora,  o
governo que quase quebrou o Estado de Minas Gerais - não fosse a intervenção do
governador  Aécio  Neves,  que fez cortes  profundos,  deixou  de nomear  cargos  de
confiança, o que possibilitou a recuperação do nosso Estado - acha um absurdo dar
aumento para a Defensoria Pública.  Fez bem o governador Anastasia,  fez bem o
governador Aécio Neves ao valorizar a Defensoria Pública, o que não aconteceu no
governo do PMDB e do PT. Deputados, a Defensoria Pública chegou a ser fechada
no Estado de Minas Gerais, durante o governo do PMDB e do PT. E agora temos de
ouvir  que o governador não poderia dar aumento para a Defensoria Pública. Ora,
conhecemos a história, sabemos o que o PMDB e o PT realizaram, não em favor dos
defensores  públicos,  porque  eles  não  precisavam,  mas  em  favor  dos  que  são
assistidos por eles. Muitas vezes, líder Mourão, os pobres iam à Defensoria Pública e
as  portas  estavam  fechadas.  Agora  eles  vêm  reclamar  porque  o  PSDB,  porque
Alberto Pinto Coelho e Aécio Neves estão dando esse aumento. A Defensoria Pública
tem  de  ser  valorizada,  porque  sua  valorização  é  a  valorização  da  maioria  da
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população do Brasil. É a valorização de quem não tem condições financeiras para
contratar um advogado para defender sua causa. É a defensora pública, é o defensor
público quem patrocina a causa do pobre, daquele que não tem condição de pagar
uma assistência jurídica. Portanto, quero compartilhar essa alegria com meu partido,
o PSDB, histórico na defesa da Defensoria Pública. A base do governo Alberto Pinto
Coelho, que é a mesma base do governo Antonio Anastasia, que é a mesma base do
governo Aécio Neves, aprovado por mais de 90% da população de Minas Gerais, vem
historicamente colocando novamente esses governante no poder para realizar isso
que foi feito aqui, nesta manhã. Estamos de olho na população carente, ao contrário
do que estamos vendo em nível nacional. O PT virou as costas para o povo brasileiro.
O PT pegou a maior empresa do povo brasileiro e entregou ao capital. Que capital é
esse? Aliança com doleiros. É impressionante o que o PT fez no Brasil, fez com a
Petrobras,  que  pertence  ao  povo  brasileiro.  Ele  entregou  a  administração  da
Petrobras a um doleiro, que define o que a empresa vai fazer.  E esse doleiro vai
dando Land Rover como presente para deputados petistas. É o fim, líder Mourão, do
nosso país. A inflação no Brasil medida hoje é de 11%. Não há controle no nosso
país. Lamentavelmente estamos vendo o nosso país ser entregue. Não há direção,
não há liderança neste momento.  Enquanto isso,  vemos alguns chegarem aqui  e
criticarem esse governo, que não paga servidores públicos em sete chamadas. Não
me esqueço de minha mãe, servidora pública, que, com 80 anos, tinha sua chamada
para pagamento no governo do PMDB e do PT no dia 29. Ela recebia na sétima
chamada. Eu tinha sempre que ajudá-la e fazia isso com muito prazer. Mas era direito
dela receber. E passou a receber no 5º dia útil no governo Aécio Neves, no governo
Antonio  Anastasia  e,  agora,  no  governo  Alberto  Pinto  Coelho.  Portanto,  Sr.
Presidente, Srs. Deputados, votamos como sempre votamos historicamente: em favor
do advogado de graça para a população mais carente das nossas Minas Gerais.

O deputado Duarte Bechir - Meu caro presidente Dr. Hely Tarqüínio, quero saudar
entre os parlamentares a figura ímpar do deputado Bonifácio Mourão, a quem saúdo
e na pessoa de quem cumprimento os demais pares desta Casa. Sr. Presidente, aqui
neste  momento,  neste  recinto,  há  um  nome  que  tem  que  ser  valorizado  pelo
merecimento; há um nome que tem de ser lembrado pela sua bravura, determinação
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e capacidade. E o nome que tem de ser lembrado, porque é o nome que contribuiu
sistematicamente para a mudança do Estado de Minas Gerais, é o do professor e ex-
governador Antonio Junho Anastasia. Ele é o autor do Projeto de Lei nº 4.828, que
reajusta o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.
Portanto, aqui cabe lembrar que, mesmo fora do governo, a sua lembrança e o seu
trabalho ficarão eternizados na memória e no coração do povo de Minas Gerais. Mas,
também, façamos justiça à nossa defensora pública-geral, Dra. Andréa Garzon. Ao
lado dos bravos defensores, ela demonstra, em todos os instantes, que os poderes
têm que ser independentes. Os poderes devem sempre zelar pela independência,
mas também pela harmonia; harmonia que facilita os entendimentos; harmonia que
busca soluções. A defensora pública, num gesto de grandeza, de perspicácia e de
envolvimento com esta Casa, ao lado dos defensores de Minas Gerais, sabe, e muito
bem,  fazer  esse  trabalho.  Dra.  Andréa,  receba  a  nossa consideração especial.  A
vitória de hoje, Dra. Andréa, é da Defensoria Pública de Minas Gerais, é de V. Exa., é
do povo mais simples, é do povo mais sofrido, é de quem precisa da Justiça e que
não pode por ela pagar, é do governador Anastasia, dos deputados da Assembleia
mineira. É uma vitória, um conjunto de ações que hoje culminou com a aprovação do
projeto  de lei  do  governador  Anastasia.  Digo,  Dra.  Andréa,  a todos os envolvidos
neste trabalho que hão de se lembrar  que ontem a senhora estava em todos os
gabinetes dos parlamentares desta Casa. Terminada a reunião, a senhora percorreu
os inúmeros gabinetes pedindo apoio, explicando aos parlamentares a importância de
estar  aqui  hoje,  nesta manhã de quarta-feira,  para  votar  um projeto  de  lei  dessa
grandeza. Sou de Campo Belo, amigos e amigas, senhores e senhoras deputadas, e
lá  temos  nossos defensores  públicos.  Lá  atrás,  antes  de  virmos  para  esta  Casa,
podíamos  notar  a  necessidade  de  termos  mais  defensores  públicos,  para  que
pudéssemos dar ao povo mineiro a grandeza da defensoria, a grandeza da defesa
dos interesses daqueles que, quando recorrem à Justiça, não têm recursos para se
valerem dela. Hoje, vendo esse projeto de lei aprovado, ou seja, corrigido o subsídio,
podemos  dizer  que  lá  atrás,  mesmo  se  corrigíssemos  o  subsídio,  não  teríamos
defensores na quantidade necessária que hoje Minas tem para atender a todo o povo
mineiro.  Mais  uma vez  digo  aqui,  amigo  especial,  governador  Anastasia,  que  os
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exemplos que V. Exa. deixa em Minas Gerais certamente trarão à nossa consciência
responsabilidade.  Mas,  em nosso coração,  governador  Anastasia,  fica a grandeza
desse  homem  que  deixa  um  legado  ao  povo  mineiro,  que  deixa  um  caminho
pavimentado  por  trabalhos  sérios,  competentes  e  honrados;  acima  de  tudo,  o
governador  Anastasia  nos  deixa  a  humildade,  que  é  uma  das  principais
características de V. Exa. No dia de hoje não poderia deixar, além de parabenizar
todos os parlamentares desta Casa, além de parabenizar a defensora-geral Andréa
Garzon e todos os defensores públicos do Estado de Minas Gerais, de prestar esta
homenagem reconhecida  e  importante  ao  nosso governador  Anastasia,  que pôde
oferecer  a  todas  as  comarcas  a  presença  do  defensor  público.  E  foi  lá  atrás,
defensora-geral,  que esse governo,  ao  cortar  cargos  e  ao  enxugar  a  folha,  pôde
oferecer a Minas Gerais a oferta dos recursos onde eles fazem bem, onde eles são
necessários,  onde eles são urgentes,  tirando cargos comissionados ocupados por
políticos. O corte foi feito lá atrás e hoje o resultado está aí. Então dou dois parabéns:
à nossa Defensoria Pública e ao nosso governador Anastasia, bem como a todos os
membros desta Casa pela importante conquista no dia de hoje. Deixo um abraço
carinhoso  para  todos  os  defensores  públicos  de  Minas  Gerais  e  o  nosso
reconhecimento pelo belíssimo trabalho. Muito obrigado.

A deputada Maria Tereza Lara - Quero cumprimentar e parabenizar, nesta manhã, a
Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais,  sob  a  coordenação  da  Dra.  Andréa  Abritta
Garzon, defensora pública-geral de Minas Gerais, de quem se orgulham muito todos
os mineiros, sobretudo a mulher mineira. Dra. Andréa sempre está presente nesta
Casa e em outros órgãos,  representando a mulher.  Em muitas  mesas, só a  Dra.
Andréa está no meio de ilustres e inúmeras autoridades. Além disso, destaco não só
a  presença  dela,  como  mulher,  mas  também  o  trabalho  da  Defensoria,  que  é
importantíssimo para a democracia, sobretudo por garantir os direitos dos excluídos,
dos que não têm condições de pagar um advogado. Quero cumprimentar também o
Dr.  Nikolas,  que  coordenou  e  foi  chefe  da  Defensoria  em  Betim.  Conheço  seu
trabalho  sério  e competente.  Quero lembrar  algo que sempre  temos falado nesta
Casa: a importância da mulher nos espaços de poder.  Já citamos a Dra. Andréa.
Agora lembraremos a primeira presidenta mulher deste país, que é do PT, o que nos
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orgulha muito. Ela esteve aqui em Minas Gerais, na segunda-feira passada, dia 7, no
Minascentro, para a formatura da turma do Pronatec. Falo sempre sobre esse projeto
de educação, pois hoje já são 6.200 jovens em todo o País, fazendo o curso técnico.
Quero falar claro aos telespectadores da TV Assembleia: vocês têm de acompanhar e
observar todas as falas de parlamentares desta Casa neste ano, tendo em vista que
já estamos em uma disputa eleitoral em Minas e no Brasil. O que importa é que a
população possa, de fato, fazer uma análise crítica, conferir as informações e tomar
decisões  maduras  e  conscientes.  Não podemos  aceitar,  de  forma alguma,  que  a
nossa sociedade seja iludida com mentiras e calúnias.  Ela precisa ser  informada.
Como disse muito bem o papa Francisco, é preciso que a imprensa, a mídia, não fale
meias  verdades,  que  não  calunie,  mas  preste  -  é  importante  a  TV Assembleia  -
informações à população. Então, que a população, mesmo nesta Casa onde a TV
Assembleia tem passado informações importantes, analise criticamente o momento
que estamos vivendo e confira os fatos, para que a democracia seja fortalecida e as
pessoas que prestam bons serviços a este país e ao Estado possam ser respeitadas.
Não  podemos  aceitar  calúnias  -  e  parte  da  imprensa  já  está  fazendo  isso.  Não
podemos  aceitar  que  a  população  seja  iludida.  Temos  de  defender  o  direito  da
população  às  informações.  Aliás,  encerrando,  deputado  Hely  Tarqüínio,  por  quem
temos grande respeito nesta Casa, a política com pê maiúsculo tem de ser resgatada.
É um desserviço à democracia generalizarmos a situação, como se todo político ou
todo espaço de poder fossem corruptos. Isso não é verdade. Essa visão pode até nos
levar a uma ditadura, o que não queremos de forma alguma. Queremos instituições
fortes,  um  parlamento  forte  e  uma  democracia  forte  com  base  na  justiça  e  na
verdade. Obrigada.

O presidente -  Com a palavra,  pelo  art.  164 do Regimento Interno,  o deputado
Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes -  Sr.  Presidente, Sras. Deputadas e Srs.  Deputados,
pedi a palavra pelo art. 164 para defender a honra do meu partido, que foi atacado
por  um  tataraneto  da  aristocracia  da  política  brasileira,  deputado  Lafayette  de
Andrada. Ele é tataraneto desse grupo que comandou o País por mais de 500 anos.
Se não me engano, a sua família está no poder desde o Império. Ele representa a
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burguesia  e  tudo  o  que  se  passou  na  política  brasileira.  Participou  de  todos  os
governos e defendeu a ditadura militar com unhas e dentes. E agora vem aqui, desta
tribuna, atacar o partido que mudou o País, que deu oportunidade ao povo brasileiro.
Oportunidade de sonhar,  de estudar,  de morar com dignidade. Lamento, de forma
veemente,  as palavras ditas  pelo deputado tataraneto da ditadura,  do Império,  da
burguesia, da turma que comandou o País até dezembro de 2002. Graças a Deus, de
lá para cá, o povo brasileiro está tendo oportunidade de sonhar, e sonhar com um
emprego  digno.  Ao  longo  desse  período,  criamos  22  milhões  de  empregos  com
carteira assinada neste país. Recuperamos a economia nacional, demos dignidade
ao povo brasileiro por meio de programas importantes que melhoraram a vida do
cidadão na cidade e no campo. Criamos o Luz para Todos e o Bolsa Família, que tirou
40 milhões de pessoas da linha da pobreza, fazendo com que mais de 30 milhões de
pessoas migrassem para a classe média nesse período. Esse é o saldo, deputado
Lafayette de Andrada, do governo do PT. A Petrobras, de que V. Exa. tanto falou aqui,
despedaçada  estava  no  governo  FHC.  Vocês  queriam  entregá-la  por  menos  de
R$10.000.000.000,00, na época, e só não conseguiram vendê-la porque a sociedade
brasileira reagiu. Da mesma forma, vocês entregaram a Vale por R$3.000.000.000,00,
e  hoje  ela  vale  R$300.000.000.000,00.  Foi  esse  o  entreguismo  orquestrado  pela
grande mídia e pelos organismos internacionais liderados pelo FMI, de que o Brasil
dependia e diante do qual vivia de pires nas mãos. Será que ninguém se lembra de
que, há 12 anos, quem ditava as regras neste país era o FMI? Fernando Henrique
Cardoso e o PSDB se ajoelhavam para beijar as mãos do FMI, todos os dias. A nossa
dívida era impagável. Todos os dias, baixavam-se pacotes impopulares, que reduziam
salários e direitos em razão do risco-Brasil de 3 mil pontos. Hoje essa mesma mídia
orquestrada e com poder constituído contra a vontade do povo brasileiro, desde a
época da ditadura  militar,  liderada pelas  Organizações  Globo,  pelo Estadão,  pela
Folha de S.Paulo, pela revista Veja e por tantos outros, não tem moral para falar do
partido que mudou o País, nem para falar do Lula e da Dilma. Admito, sim, que o PT é
um  partido  com  2  milhões  de  filiados,  então  é  impossível  que  todos  os  seus
integrantes sejam puros. É óbvio que pode haver algum desvio de conduta, como
acontece  em  qualquer  outro  partido.  Mas,  generalizar,  deputado  Lafayette  de



922
____________________________________________________________________________

Andrada, isso eu não aceito. Não aceito que um tataraneto da ditadura militar venha
aqui atacar o meu partido, da forma como V. Exa. fez. Portanto, lave a boca para falar
do meu partido, para falar do Lula e para falar  da Dilma. O nosso partido, com o
presidente Lula e com a presidenta Dilma, mudou a vida do povo brasileiro. Lave a
boca para falar de pessoas dignas, que governam para o povo brasileiro, para quem
nunca teve oportunidade. Por fim, antigamente, muitas pessoas nunca puderam ter
acesso aos  estudos,  mas  hoje  elas  contam com o ProUni,  com o  Fies  e  com o
Pronatec. Existem ainda aquelas pessoas que nunca tiveram luz em suas casas e
que hoje foram beneficiadas com o programa Luz para Todos. Da mesma forma, há
aqueles que nunca receberam um salário mínimo digno, como o de hoje. Sem falar
naqueles  que  nunca  tiveram  uma  casa  e  que  hoje  puderam  adquiri-la  com  o
programa Minha  Casa  Minha  Vida.  Portanto,  pensem  duas  vezes  antes  de  falar
baboseira desta tribuna.

Declarações de Voto
O  deputado  Bosco  -  Prezado  presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  agradeço  a

oportunidade de manifestar nosso voto favorável aos projetos apreciados na manhã
de hoje. Nessa manifestação de voto, Sr. Presidente, gostaria de dizer que é fato que
a população, que os cidadãos mineiros e brasileiros estão, cada vez mais, cientes
dos  seus  direitos;  porém,  ainda  existe  uma grande  dificuldade  para  os  cidadãos
menos favorecidos,  para aquela classe que,  ao reclamar  seus direitos,  ao buscar
seus  direitos  na  Justiça,  não  têm  condições  financeiras  de  contratar  um  bom  e
excelente advogado, um bom e excelente escritório de advocacia. Daí, a importância,
a necessidade premente da ação e atuação da Defensoria Pública  do  Estado de
Minas Gerais.  Nesta oportunidade, queremos parabenizar a Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais e o fazemos por meio da Dra. Andréa, defensora-geral. A
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  tem conquistado e  apresentado à
sociedade mineira excelentes trabalhos e avanços nos últimos anos. Está sempre
presente, mesmo com a deficiência de efetivo para atender a contento a todas as
demandas dos 853 municípios deste Estado gigante,  que é Minas Gerais;  porém,
temos  e  devemos  reconhecer  o  brilhante  trabalho  que  está  sendo  realizado,
principalmente e por meio do comando da Dra. Andréa, defensora pública-geral do
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Estado de Minas Gerais.  Ela e a Defensoria Pública estão sempre presentes nos
eventos desta Casa, sobretudo naqueles voltados aos cidadãos e ao social. Estão
também  sempre  presentes  nas  questões  do  governo  do  Estado.  Sr.  Presidente,
também quero  manifestar  meus  aplausos  ao amigo  governador  de  Minas  Gerais,
Prof. Anastasia. Sabemos que esse projeto foi encaminhado a esta Casa ainda na
sua gestão, no seu governo e visava não só ao reconhecimento da importância dos
defensores  públicos,  mas  também  à  valorização  deles.  Dessa  forma,  novos
profissionais desejarão atuar na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ou
seja, essa é uma forma de valorizar aqueles que já estão atuando nela e também de
atrair novos profissionais para lá. Também quero saudar o nosso sempre governador
Anastasia  pela  valorização  da  Polícia  Civil.  Ele  encaminhou  a  esta  Casa  a
modernização da Lei Orgânica da Polícia Civil,  que foi aprovada e culminou agora
com o lançamento do novo edital  para concurso público que selecionará mais mil
investigadores para Minas Gerais. Ele teve também uma grande preocupação com o
resgate  e  a  valorização  dos  profissionais  da  nossa  gloriosa  Polícia  Militar.  Não
poderia deixar de registrar, Sr. Presidente, esses importantes avanços na questão da
segurança pública do Estado de Minas Gerais e, sobretudo, essa visão premente da
importância  do  cidadão  mineiro.  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,  era  isso  o  que
tínhamos a dizer.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço a palavra pelo art. 164,
porque o deputado Paulo Guedes se exacerbou, atingindo a minha honra, e creio que
faço jus...

O presidente - Será concedido o art. 164 do Regimento Interno após as declarações
de voto.

O deputado Lafayette de Andrada - Perfeitamente.
O presidente - Com a palavra, para declaração de voto, o deputado Dalmo Ribeiro

Silva.
O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, deputado Hely Tarqüínio, que

preside os trabalhos desta manhã, e nosso líder eterno, deputado Bonifácio Mourão,
referência da política e da inteligência que dignifica todos os mineiros, não apenas
pela relatoria da Constituição, mas também pela sua vida exemplar no Parlamento de
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Minas Gerais  e pela  sua conduta.  Para nós,  é um prazer  tê-lo  aqui,  sempre nos
orientando e nos dando as suas luzes. Caríssimos amigos e amigas, deputados e
deputadas, defensores e defensoras, recebam a minha saudação. Que as minhas
primeiras palavras sejam de efusivos cumprimentos e saudações à nossa querida e
respeitável Defensoria Pública, que, para Minas Gerais, é um exemplo marcante em
todos os segmentos da sociedade mineira, em nossas comarcas, principalmente na
prestação  jurisdicional  de  todos  aqueles  que  precisam  da  Justiça  e  também  da
verdadeira distribuição no dia a dia em suas comarcas. Quero dizer a todos que a
Defensoria Pública se confunde com a vida  parlamentar  deste deputado.  Quando
iniciei aqui os nossos trabalhos, em 1999, pela mensagem do saudoso governador
Itamar  Franco,  tive  a  honra  de  ser  o  seu  relator,  para  dar  à  Defensoria  Pública
autonomia e independência. De lá para cá, com certeza, ela nos tem acompanhado, e
temos acompanhado o dia a dia dessa valorosa classe que tanto tem feito pelo nosso
Estado e, particularmente, para a nossa comarca. Hoje aqui nos encontramos para
dar passos importantes. Tive o prazer de ser relator do Projeto de Lei Complementar
nº 57, que hoje se tornou efetivo e será, em poucos dias, transformado em norma
jurídica. Ao saudar todos os amigos e amigas da Defensoria Pública, peço licença
para saudar  todos os defensores na pessoa do meu querido defensor  público da
minha terra natal, Dr. Evandro Santos, que é um exemplo, pois deixou de ser juiz de
direito  para ser defensor  público tão dedicado às suas causas.  Aproveito também
para saudar a presença honrosa dos nossos caríssimos vereadores da minha terra
natal, Ouro Fino. Saúdo também os prefeitos de Monsenhor Paulo e de Dores de
Campos, que aqui se encontram manifestando a importância da nossa Defensoria
Pública,  principalmente  na  distribuição  da  própria  justiça.  Tive  o  prazer  de  ser  o
relator  desse  importante  projeto  de  lei,  que  recebemos  através  da  indicação  por
mensagem do nosso governador Anastasia, a quem saúdo e cumprimento, por ser,
com certeza, um grande amigo da Defensoria Pública. Hoje, nesta manhã de 9 de
abril,  esta  Casa,  reunida,  praticamente  por  unanimidade,  aprovou  essas  duas
propostas, com as quais teremos grandes avanços em todas as comarcas onde há a
nossa Defensoria Pública. Ao saudar todos os defensores públicos, gostaria de fazer
um registro especial à minha querida defensora-geral,  Dra. Andréa Abritta Garzon,
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que está conosco desde o primeiro momento em que fui designado relator do projeto
de lei complementar. Neste momento, publicamente, gostaria de testemunhar o seu
carinho e a sua dedicação fiel no acompanhamento passo a passo dessas propostas,
representando, acima de tudo, todos os defensores e defensoras, até a finalização
desse projeto que aqui encerramos. Com certeza, esse é um marco importante que a
Defensoria  Pública  recebe  hoje  desta  Casa.  Expresso  aos  nossos  defensores  e
defensoras  quanto  esta  Assembleia  Legislativa  tem  de  admiração  e  respeito,
especialmente da minha parte, por vocês. Caríssimos vereadores da minha terra, V.
Exas. conhecem muito bem a minha vida profissional quando eu advogava em minha
querida Ouro Fino. Em quantas e quantas oportunidades também advoguei como ad
hoc.  Naquela época não havia a lei, de que fui relator,  quando o nosso querido e
saudoso Itamar Franco a encaminhou para cá, em um primeiro momento. Hoje isso
tem dado bons frutos. Neste momento magnífico, quero saudar toda a Defensoria
Pública do meu Estado e contar com o nosso queridíssimo governador Alberto Pinto
Coelho para sancionar esses dois projetos, que, com certeza, vão resgatar em um só
momento,  de  uma  só  vez,  todos  os  direitos  daqueles  que  mais  precisam  da
distribuição da Justiça, do aparelhamento judiciário, para que cada comarca possa ter
a  sua  defensora,  o  seu  defensor,  agora,  muito  mais  estimulados,  muito  mais
animados. Com certeza, eles vão continuar nessa estrada extraordinária para servir
àqueles de todas as comarcas do Estado de Minas Gerais que necessitam. Deixo
aqui  as  minhas  homenagens  a  todos  os  que  nos  acompanham.  Quero  dizer  às
minhas defensoras e aos meus defensores que valeu. Olho no retrovisor da história e
me  lembro  de  quando  discutimos  pela  primeira  vez  a  lei  de  organização  da
defensoria, em 1999. Hoje, coroamos de êxito este grande momento, grande marco
para  todos  nós.  Parabéns  a  todos!  Muitas  felicidades!  Que  Deus  nos  abençoe!
Parabéns aos nossos queridos vereadores, particularmente os da minha querida terra
de Ouro Fino, que se encontram presentes. Obrigado.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, deputadas e deputados, não poderia
me  ausentar  desta  tribuna  no  momento  em  que  a  Assembleia  aprova,  por
unanimidade, dois projetos de muita importância para a Defensoria Pública de Minas
Gerais. Digo isso, Sr. Presidente, porque sou advogado, advoguei por 20 anos, tive a
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oportunidade de advogar por várias vezes como defensor dativo. Sei que é diferente,
mas tanto o defensor público quanto o defensor dativo prestam serviços de grande
alcance social.  A Defensoria Pública defende aquelas pessoas mais necessitadas,
que não têm condições de pagar a advogado, mas têm direitos que precisam ser
preservados  perante  a  Justiça  e,  na  maioria  das  vezes,  o  fazem  por  meio  da
Defensoria Pública. Tanto que estamos aqui para saudar a Dra. Andréa, que ainda
está  presente,  quando a maioria  dos defensores se afastaram. Mas não estamos
falando aqui só em homenagem aos defensores, que valorizaram muito esta Casa
nesta manhã. Estamos falando como reconhecimento do trabalho que a Defensoria
Pública faz pelo Estado de Minas Gerais, especialmente pela sua população mais
carente, na maioria das vezes, carente de justiça. Por meio dos seus braços e do seu
trabalho, é que a população mais carente alcança a Justiça. Por isso, estamos aqui
para  fazer  esse  reconhecimento.  E  quero  reconhecer  também,  Dra.  Andréa,  o
trabalho  que  fizemos  na  Constituição  Mineira  de  1989.  Como  fomos  o  relator,
pudemos  valorizar  a  Defensoria  Pública.  Na  verdade,  antes  da  Constituição,  a
Defensoria Pública era uma e, depois da quarta Constituição do Estado de Minas
Gerais, tornou-se outra. A defensoria está de parabéns e esta Assembleia também,
ao  aprovar  os  dois  projetos  de  interesse  maior  da  Defensoria  Pública.  Mas,  Sr.
Presidente, deputadas e deputados, alguns deputados que nos antecederam não se
limitaram ao tema Defensoria Pública, abordaram outros e também falaram de alguns
assuntos que dizem respeito ao governo federal. Quero dizer ao deputado Lafayette
de Andrada do meu sentimento sobre a família Andrada neste País. Sei que um dos
maiores  defensores  da  Independência  do  Brasil  foi  José  Bonifácio  Lafayette  de
Andrada. Então, estamos aqui para fazer justiça a toda a família Andrada, que, ao
longo do tempo, seguiu os seus passos. Se ela está com prestígio até hoje é porque
tem mérito para isso. Se já decorreram tantos e tantos anos, centenas de anos, mas
ela ainda ocupa o seu espaço, é porque, com certeza, o povo brasileiro reconhece o
valor  dessa  família,  principalmente  o  povo  mineiro.  Estou  aqui  para  fazer  esse
reconhecimento. Sr. Presidente, fiz algumas anotações. Quero dizer algumas coisas a
respeito do governo federal. Não estou aqui para ofender ninguém, mas o que vou
dizer talvez incomode muita gente. Hoje, vi  no  Bom dia Brasil,  por meio da Rede
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Globo de Televisão, que a economia brasileira,  cujo índice de crescimento estava
previsto para pelo menos 4%, está crescendo apenas 1,8%, um dos menores índices
de  todo  o  mundo.  Não  sou  eu  quem  está  dizendo  isso,  mas  o  FMI,  a  Agência
Moody's,  a Agência Standard e Poor’s,  enfim, todas as agências  de avaliação do
mundo inteiro. Lamentavelmente esse é um registro triste para o governo federal, não
tenho a menor dúvida. Fala-se muito sobre a Petrobras. Hoje mesmo um deputado
falou bem da Petrobras. É preciso registrar que, no governo Fernando Henrique, ela
ocupava o 12º lugar entre as maiores empresas do mundo e, hoje, está no 120º lugar.
Esse  número  é  assustador.  Ao  mesmo  tempo,  existem  escândalos  dentro  da
Petrobras, que era um símbolo brasileiro, a maior empresa do País. Cito o caso da
Refinaria  Pasadena,  que  foi  adquirida  por  um  empresário  belga  pelo  valor  de
R$42.000.000,00,  mas foi  vendida para  o Brasil,  somadas as correções dos 50%
previstos  em  contrato,  por  R$1.200.000.000,00.  Esses  índices  são  altamente
assustadores  e  preocupantes.  É  preciso  lembrar  também  que  a  Petrobras  é
fundamental para o Brasil. A empresa de petróleo da Colômbia, como está registrado
na revista  Veja,  está com suas finanças inteiramente estabilizadas. A empresa de
petróleo da Colômbia está numa situação muito melhor que a Petrobras, porque ela
não interfere nos aumentos de gasolina, de óleo, só para manter uma boa média na
pesquisa.  É fundamental  para o governo ter  o maior  cuidado com essa situação,
senão a Petrobras vai se endividar e empobrecer cada vez mais, e quem perde com
isso é o povo brasileiro. Não podemos esquecer da inflação, que aumenta cada vez
mais, e da segurança pública em todo o País. Não temos mais tranquilidade para
caminhar em cidades maiores e menores. A situação é altamente preocupante para
todas as famílias brasileiras. Sr. Presidente, V. Exa. que é médico deve saber que a
saúde está numa situação caótica no País inteiro, não há uma contribuição federal,
não há um índice determinado. Os estados são obrigados a contribuir com o mínimo
de 12%, os municípios, com o mínimo de 15%, mas o governo federal não tem índice
determinado.  Gostaria  também  de falar  sobre  a  BR-381,  porque  a  presidente  da
República esteve ontem em Governador Valadares e prometeu que a duplicação seria
até Valadares. Depois, esteve lá o diretor-geral do Dnit, o Gen. Fraxe, dizendo que a
BR-381  será  mesmo  duplicada  até  Valadares.  Deputado  Lafayette  de  Andrada,
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deputado Rômulo Viegas, o documento é o projeto, mas o projeto diz que é até Belo
Oriente. A presidente está dizendo que é até Valadares. Será preciso mudar o projeto,
que já foi licitado, e a empresa, que já foi contratada. Então, o projeto tem de ser
anulado. Será necessário elaborar outro projeto e fazer nova licitação. É preciso parar
com mentiras. Isso é mentira,  não é verdade.  Sr.  Presidente, disseram que estou
incomodando alguns colegas deputados, mas não estou falando nenhuma palavra
que, a meu ver, possa ofender. Estou citando números. Quero terminar as minhas
palavras agradecendo, de público, ao governador Antonio Augusto Anastasia, por um
dos  melhores  governos  já  registrados  na  história  de  Minas  Gerais,  por  um  dos
maiores executivos do País. Se o governo está sendo considerado um dos melhores
do  País,  o  grande  governador  Anastasia  é  referência  nacional  na  educação,  na
saúde, na segurança, na infraestrutura, em todos os lados. Também quero desejar ao
governador Alberto Pinto Coelho, nosso grande companheiro e amigo, que continue a
trabalhar como sempre trabalhou, como verdadeiro líder que foi nesta Casa, como
líder de governo, presidente desta Assembleia, vice-governador. Com certeza, será
um governador à altura do trabalho realizado por Aécio Neves e Anastasia. Obrigado,
presidente.

O  deputado  André  Quintão  -  Presidente,  deputados  e  deputadas,  defensores  e
defensoras  públicas,  telespectadores,  tivemos  a  oportunidade  de  aprovar  nesta
manhã dois projetos: o Projeto de Lei Complementar nº 57/2014 e o Projeto de Lei nº
4.828/2014.  Eles  são  importantíssimos  para  o  processo  de  consolidação  da
Defensoria Pública do Estado. Desde o início da tramitação, ainda na Comissão de
Constituição e  Justiça,  coloquei-me rigorosamente a  favor  da aprovação deles.  O
Projeto de Lei Complementar nº 57/2014 trata da carreira da Defensoria Pública. A
sua alteração permitirá maior mobilidade na carreira dos defensores e das defensoras
públicas. O Projeto de Lei nº 4.828/2014 reajusta, de maneira escalonada, o subsídio
dos membros da Defensoria Pública. Por que esses dois projetos são estratégicos na
consolidação  da  Defensoria  Pública?  Primeiro  porque  a  defensoria  precisa  ser
valorizada. Ela é a garantia ou o caminho para o acesso do cidadão mais pobre à
Justiça. Portanto, quando estamos aqui tomando medidas e aprovando projetos que
buscam  fortalecer  a  defensoria,  além  da  valorização  dos  trabalhadores  e  das
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trabalhadoras  do  órgão,  estamos  pensando  nas  pessoas  mais  pobres  e  na
repercussão do seu trabalho para esses segmentos. Sou testemunho do trabalho da
Defensoria  Pública  do  Estado.  Tive  a  oportunidade  de  coordenar  o  seminário
legislativo Pobreza e Desigualdade, ocasião em que a defensoria esteve com os seus
membros em todas as 10 macrorregiões, discutindo o Sistema Único de Assistência
Social, as políticas de segurança alimentar, de combate à violência praticada contra a
mulher. Valorizar a defensoria é valorizar um direito à Justiça do cidadão mais pobre.
Quando  se  estabelecem  condições  de  mobilidade  na  carreira  e  de  reajuste  no
subsídio,  ataca-se  um  dos  grandes  problemas  enfrentados  em  alguns  espaços
institucionais: a alta rotatividade. É muito importante estimularmos, incentivarmos a
permanência dos defensores e das defensoras nessa instituição, para que, a partir da
experiência acumulada e dos vínculos criados com as comunidades, esse trabalho
seja cada vez mais aperfeiçoado. Portanto, esses projetos são importantes. Sabemos
que, a partir desse patamar, ainda temos o desafio da universalização de cobertura
da defensoria no Estado de Minas Gerais.  Queremos que o sistema de defesa, o
sistema jurídico funcione de maneira integrada com a Polícia Civil,  com a Polícia
Militar, com o Ministério Público, com juízes e defensores. Esse é o desenho ideal
que temos de perseguir. Para isso, é fundamental que os defensores e defensoras
concursados possam permanecer em seus cargos. Por fim, Sr. Presidente, sinto-me
na  obrigação  de  parabenizar  a  nossa  defensora  Andréa  Garzon.  Já  disse
publicamente  que,  sob sua liderança,  nos últimos anos,  a defensoria  se fez mais
presente nesta Casa, participou de processos de construção de políticas públicas. Foi
também um processo de legitimação, perante a Assembleia e perante a sociedade
mineira,  do  trabalho  que  a  Defensoria  Pública  pode  realizar,  assim  como  a
Associação dos Defensores Públicos -  Adep -,  que desenvolve um trabalho muito
importante. Essa convergência entre a direção da instituição, por meio da defensora,
e a Adep permitiu que, mesmo em um período de obstrução por parte da oposição,
acertássemos esse processo para votar o projeto de lei complementar e o projeto de
lei que reajusta o subsídio. De 2003 até agora, acompanhamos várias mudanças na
legislação que buscaram a autonomia e a consolidação da Defensoria Pública. Assim,
podemos celebrar hoje mais um passo, mais uma etapa nesse processo. Espero que
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tenhamos o mesmo compromisso nos próximos anos, seja com que governo for, até
porque a Defensoria Pública é uma instituição do Estado de Direito,  e não de um
partido ou de outro, para que possamos universalizar essa cobertura e para que o
cidadão mais pobre e todos os cidadãos tenham acesso à justiça gratuita e o seu
direito preservado. Parabéns a todos os defensores e defensoras públicas do Estado
de Minas Gerais.

O deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado, deputado Hely Tarqüínio. Inicio meu
pronunciamento cumprimentando a defensora pública Dra. Andréa. Na pessoa dela,
abraço todos os defensores públicos do Estado de Minas Gerais. Quero agradecer ao
governador  Anastasia,  ao  atual  governador  Alberto  Pinto  Coelho,  pois,  com  a
aprovação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  57,  definiu-se  e  foi  organizada  a
carreira dos defensores públicos. E o Projeto de Lei nº 4.828 destaca o subsídio dos
defensores públicos. Todos sabemos da importância da Defensoria Pública no Estado
e no Brasil.  Precisamos de pessoas que conhecem o direito  para fazer  a defesa
daquelas pessoas que não têm condições financeiras para arcar com as despesas de
um bom ou de uma boa advogada. Então, o nosso reconhecimento a todos eles e
também ao governo de Minas. Sr.  Presidente, fazendo um paralelo, sempre tenho
discutido na Casa a questão da remuneração do servidor público brasileiro nas três
esferas  de  governo:  municipal,  estadual  e  federal.  Não  entrarei  no  mérito  da
discussão  política,  apenas  farei  o  alerta  de  que  esse  modelo  de  distribuição  de
recursos públicos no Brasil está errado. É necessário que seja feita uma nova revisão
dos índices de distribuição de recursos por parte da União, independentemente de
qual governo esteja ou estará no comando da Nação nos próximos anos, para que
estados  e  municípios  possam  estabelecer  melhores  condições  e  remunerar
adequadamente  os  servidores  públicos  nas  três  esferas  de  governo.  Cito  como
exemplo, a minha cidade de São João del-Rei. O ex-reitor da universidade, o Prof.
Helvécio, meu colega, filiado ao Partido dos Trabalhadores, assumiu a prefeitura de
São  João  del-Rei  e  agora  se  encontra  em  uma  situação  delicada,  porque  as
professoras estão em greve reivindicando aumento salarial. Eu poderia dizer aqui que
o  prefeito  Helvécio  não  gosta  de  professor,  mas  não  é  isso:  realmente  não  há
condições  financeiras  para  arcar  com  a  despesa  que  está  sendo  reivindicada.
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Portanto, enquanto não houver mudança na distribuição de recursos para melhorar os
índices do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos
Estados, ficaremos, cada vez mais, sem condições de atender às demandas públicas
em nível de Brasil. Vejam a questão da segurança. Não é só Minas Gerais que tem
problemas  nessa  área;  os  demais  estados  também  sofrem  com  essa  questão.
Portanto, é necessário rever  os índices. Mais  uma vez, parabenizo os defensores
públicos.  Parabenizo  também  o  governo  do  Estado,  que,  dentro  de  suas
possibilidades financeiras e tendo em vista o conjunto de propostas apresentadas,
encontra uma solução para melhorar a carreira do defensor público e fazer o devido
pagamento. Vem a crítica, alegando que se está deixando conta para o outro governo
pagar. Lamentavelmente - repito -, enquanto não houver uma revisão da distribuição
desses recursos públicos, os governadores - do Rio Grande do Sul, que é do PT; do
Rio de Janeiro, que é do PMDB; do Espírito Santo, que é do PSB, e outros de várias
siglas - verão seus prefeitos em dificuldades para atender às diversas demandas da
sociedade nas áreas de segurança,  educação e saúde.  Encerro minhas palavras,
parabenizando os pares da Casa que votaram, quase por unanimidade, no projeto do
governo de Minas. Muito obrigado.

O presidente -  Com a palavra,  pelo  art.  164 do Regimento Interno,  o deputado
Lafayette de Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  há  alguns
instantes subi a esta tribuna para parabenizar a Defensoria Pública pela importante
aprovação do projeto, na manhã de hoje. E, logo em seguida, fiz alguns comentários
sobre a maneira desastrosa com que o governo do PT vem administrando o País.
Falei da Petrobras e dos escândalos nela ocorridos. Disse mais: que o PT estava
desmanchando o Brasil, e mostrei os números: as principais estatais do Brasil valem
hoje 52% a menos do seu valor  de mercado em relação ao valor  que tinham há
poucos anos atrás. Terminei dizendo que, com isso, o PT está destruindo o País e
que o povo brasileiro não merecia isso. Então, o eminente representante do Partido
dos Trabalhadores sobe a esta tribuna mostrando um abalo, um estresse, um temor
típico de quem vestiu a carapuça, e, como um sinantropo, começou a atingir a minha
família,  a minha honra pessoal,  a falar  dos meus antepassados, com argumentos
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liliputianos e usando termos baixos, palavras chulas, termos que não ouso repetir,
mas que mostram bem a sua origem, porque pelas  palavras a gente conhece as
pessoas e a sua essência. E, pelo teor daquela linguagem, a gente via bem de onde
elas partiam. E falava da minha família. Dizia que eu era um membro da aristocracia,
um tetraneto da aristocracia. Queria referir-se ao meu sobrenome Andrada, que não
teve  coragem  de  pronunciar.  Sou,  com  muito  orgulho,  um  membro  da  família
Andrada. Pena que o nobre deputado não é muito afeito à leitura e não conhece as
páginas da nossa história. Sou, com muito orgulho, um membro da família que fez a
independência  do  Brasil.  Tenho,  na  minha genealogia,  antepassados  que  lutaram
pela liberdade - liberdade esta que o nobre deputado utilizou para proferir os maiores
desatinos contra a minha honra. Tenho, na minha genealogia, homens que lutaram
pela  história  do Brasil,  que foram presos,  exilados,  perseguidos,  coisas que esse
deputado que subiu à tribuna só conhece da poesia e de ouvir dizer. Tenho, sim, na
minha biografia, a honra de ter como antepassados parlamentares que lutaram nesta
Casa pelos  interesses  do  povo.  Sou,  sim,  com  muito  orgulho,  tetraneto  de  José
Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, o primeiro homem que
lutou contra a escravidão, a primeira voz que lutou pela reforma agrária no Brasil.
Sou, sim, com muito orgulho, bisneto do presidente Antônio Carlos, o governante que
fez a Revolução de 30, o governante que acabou com o regime da República Velha, o
governante que fez a maior estruturação do ensino em Minas Gerais. Sou, sim, com
muito orgulho, um membro da família Andrada. Pena que o nobre deputado que subiu
a esta tribuna tenha pouca intimidade com os livros e com as letras, conheça pouco a
história pátria. É uma pena, lamento. Não vou reproduzir, Sr. Presidente, as palavras
por ele proferidas, todas elas tentando imputar a mim a desonra, todas elas querendo
ferir a minha dignidade. Mas quero dizer duas coisas. Se pertenço a uma família que
está  no parlamento há quase 200 anos,  Sr.  Presidente,  é  importante que o diga:
sempre conduzidos pelo voto popular, sempre trazidos pela vontade do povo. É isso
que quero sublinhar. Por fim, quero reproduzir as palavras que foram proferidas na
Revolução Francesa. Quando se referiram a um governante, ele assim respondeu:
“meu  nome  não  é  osso  para  andar  em  boca  de  cachorro”.  Muito  obrigado,  Sr.
Presidente. Eram essas as minhas palavras.
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Registro de Presença
O presidente - Gostaríamos de registrar, com muito prazer, a presença de alunos do

Ensino Médio do Instituto Santo Antônio de Pádua, de Itabirito. Estejam à vontade
entre  nós.  Aproveitem  a  nossa  reunião  quando  puderem,  para  acompanhar  o
processo legislativo de Minas Gerais.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço o encerramento de plano
da  reunião,  visto  que  eu  fiz  declaração  de  voto,  o  deputado  Paulo  Guedes  fez
declaração de voto; ele falou pelo art. 164 e eu falei pelo art. 164.

O deputado Paulo Guedes - O deputado está fugindo do debate?
O deputado Lafayette de Andrada -  Não estou fugindo do debate.  Eu e V.  Exa.

fizemos declaração de voto...
O deputado Paulo Guedes - Eu retirei o pedido da palavra pelo art. 164.
O deputado Lafayette de Andrada - V. Exa. já o havia utilizado.
O deputado Paulo Guedes - E o presidente me concedeu o art. 164 anteriormente à

fala dele.
O presidente - A partir de agora, a palavra está com o presidente. Gostaria apenas

de contar com a compreensão dos deputados porque Deus nos fez diferentes dos
animais e nos deu o poder da reflexão. Pensar sobre os nossos próprios atos. Então,
nesta hora, gostaria de convocar os dois deputados para que refletissem, porque foi
dito aqui que a palavra seria dada...

O deputado Lafayette de Andrada -  Presidente,  vou trazer,  então, uma reflexão,
como seres humanos  que somos,  para V.  Exa.,  que está  presidindo a Mesa.  Eu
utilizei  a  expressão  declaração  de  voto;  o  deputado  Paulo  Guedes  utilizou  a
expressão para declaração de voto. O deputado Paulo Guedes utilizou a palavra pelo
art. 164; eu utilizei a palavra pelo art. 164.

O  presidente  -  Mas  o  assunto  era  diferente.  Com  a  palavra,  pelo  art.  164  do
Regimento Interno, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Presidente. Quero parabenizar-lhe a
coerência ao presidir este Parlamento. V. Exa. é um dos parlamentares que enchem
de orgulho esta Casa, pela isenção e pela postura ao se assentar nesta mesa. Vou
referir-me aos ataques, nas duas oportunidades, do deputado Lafayette de Andrada,
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ao ocupar a tribuna. Ele fez um primeiro ataque ao meu partido e, agora, diretamente
a mim. Ao encerrar as suas palavras, ele quis, numa paródia, dizer que as palavras
que saem da minha boca são como se fosse um osso na boca de um cachorro. Isso
não me atinge, deputado Lafayette de Andrada, porque os membros da aristocracia,
essa  turma  que  manda  no  Brasil  desde  o  descobrimento  bateu  palmas  para  os
ditadores militares. Quando isso vem da boca de um deputado que representa todo
um passado político da nossa Nação, de 2002 para trás, não atinge esse simples
deputado, filho de um trabalhador rural, que nasceu numa reserva indígena, em São
João das Missões. Tenho orgulho do lugar onde nasci, de onde vim, das dificuldades
por que passei. Onde nasci não havia escola, não havia água encanada - minha mãe
pegava água na cabeça, a 600m de casa; não havia energia elétrica, a luz era de
candeeiro e não havia escola. Por isso, só fui alfabetizado aos 11 anos, quando o
meu pai  teve  condições  de  me levar  para  estudar  na  cidade  de  Manga.  Eu me
orgulho  da  luta  do  meu pai,  que,  no  cabo  de uma enxada,  criou  12  filhos.  Este
momento que o País vive é importante para a valorização do povo brasileiro, porque,
depois que um retirante da seca nordestina virou presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, ele devolveu o Brasil aos brasileiros, respeitou os índios, os negros, as
minorias, os mais pobres, com programas sociais, com geração de emprego, com
geração de renda, dando oportunidade às pessoas de sonhar com uma casa, como
no  programa  Minha  casa  Minha  Vida;  de  sonhar  em  ter  um  carro  novo,  em  ter
emprego digno. Nós geramos 22 milhões de empregos com carteira assinada nos
últimos 12 anos neste País. Portanto, tenho muito orgulho do meu partido, da minha
origem e  é  por  isso  que falo  com propriedade  que não  aceito  um tataraneto  da
ditadura, do império, ou seja de que família for, vir aqui falar o que falou do presidente
Lula, falar o que falou do PT, falar o que falou da presidente Dilma. E falar até da
Petrobras.  A  Petrobras  valia  US$10.000.000.000,00  quando  Fernando  Henrique
entregou o governo a  Lula.  Hoje vale mais  de US$100.000.000.000,00.  É essa a
empresa  que  eles  falam  que  o  PT  quebrou?  Quebrada  estava  na  época  deles.
Estamos  aqui.  Não  vamos  fugir  do  debate.  Eu  desafio  o  deputado  Lafayette  de
Andrada ou qualquer seguidor dele a fazer comparações do governo do presidente
Lula e da presidenta Dilma com o governo que eles representam e que mandou neste
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país  durante  500  anos.  Foram  500  anos  de  miséria,  de  submissão,  de  falta  de
oportunidade.  Hoje  o  Brasil  é  o  país  do  futuro,  o  país  da  Copa  do  Mundo,  das
Olimpíadas, do ProUni, das oportunidades, que está criando suas escolas técnicas,
da  mobilidade  urbana  que  estamos  fazendo,  do  PAC,  das  obras  que  eles  tanto
criticam. Antes o Brasil era criticado porque não fazia obras; hoje a grande imprensa
que  representa  a  aristocracia  brasileira  critica  o  Brasil  porque  há  obras  nos
aeroportos,  porque está  fazendo  estradas,  porque está  fazendo  avenidas,  porque
estão  fazendo  obras  importantes  neste  país.  Portanto,  Lafayette,  não  fugirei  do
debate. Chame-me do que quiser, pode me chamar do que quiser. Não me importo de
ser comparado a um cachorro com osso na boca, porque isso não me fere. Muitos
como eu,  na época em que vocês eram governo,  não tinham oportunidade e,  às
vezes, até dividiam sim ossos com cachorros; grande parte da população brasileira,
na  época em que vocês mandavam no Brasil,  era  chicoteada na escravidão,  era
chicoteada pela falta de oportunidade; muitos deles não tinham motivo para acender
fogo pela manhã, porque não tinham o que cozinhar. Dessa turma que mandou no
país  há  500  anos,  não  tenho  nenhuma  saudade.  Portanto,  não  me  atinge,  em
momento  algum,  V.  Exa.  falar  que  minhas  palavras  são  como osso  na  boca  de
cachorro, porque a população brasileira, na época em que vocês governavam, sofria
igual cachorro, mas hoje não. Aqueles que sofriam igual cachorro podem andar de
avião,  podem ter  casa nova,  podem financiar  carro,  podem estudar.  Viva  o  povo
brasileiro!  Viva  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  e  Dilma  Rousseff!  Muito  obrigado,  Sr.
Presidente.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de hoje, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de logo mais, às às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,



936
____________________________________________________________________________

Duarte  Bechir  e  Rômulo  Viegas  (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 Rômulo Viegas, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar 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 9.171/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada audiência
pública dessa comissão para debater a implantação da sala de audiências especiais
no Centro Integrado de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo
Horizonte,  no  âmbito  do  Poder  Judiciário,  por  meio  da  metodologia  do  projeto
Depoimento sem Dano ou Inquirição Especial de Crianças e Adolescentes; e

nº 9.172/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizado debate
público das Comissões de Participação Popular, de Direitos Humanos, de Educação,
Ciência e Tecnologia, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Saúde
para debater os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela ONU.

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.
André Quintão, presidente - Almir Paraca - Luzia Ferreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 12/3/2014

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir  Paraca,
Dalmo Ribeiro Silva, Pompílio Canavez e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Zé
Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Almir Paraca, declara aberta a
reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o
recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo em 19/12/13:
ofícios das Sras. Rocicleide Silva, diretora do Departamento de Fomento à Produção
e à Estruturação Produtiva, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.022/2013 em que se
solicitou aos Grupos Operacionais  do Programa Água para Todos o aumento das
metas para o Vale do Jequitinhonha; e Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa
Civil,  prestando informações relativas ao  Requerimento  n°  5.723/2013 em que se
solicitou  ao  Igam  pedido  de  providências  para  aumentar  a  interação  e  o
acompanhamento  junto  às  bacias  hidrográficas.  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 9.265/2014, dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a
execução do programa Água para Todos na região do Município de Novo Cruzeiro,
bem  como  o  difícil  acesso  à  água,  para  todos  os  fins,  especialmente  pelas
comunidades rurais e agricultores familiares, por solicitação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural Sustentável;

-  nº  9.266/2014,  do  deputado Pompílio  Canavez,  em que solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o tema água e energia elétrica, tendo em
vista  o  programa  de  gerenciamento  participativo  do  entorno  dos  reservatórios,
trazidos pela Lei Florestal Mineira, Lei nº 20.922, de 2013;

- nº 9.268/2014, dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o
abastecimento  público  de  água,  a  condição  dos  reservatórios,  a  disponibilidade
hídrica, o racionamento e a garantia de oferta;

- nº 9.269/2014, dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, as
ações  necessárias  para  promover  o  fortalecimento  dos  Comitês  de  Bacias
Hidrográficas;
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-  nº  9.271/2014,  dos  deputados  Almir  Paraca,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Pompílio
Canavez, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
o funcionamento do Sistema de Recursos Hídricos;

-  nº  9.272/2014,  dos  deputados  Almir  Paraca,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Pompílio
Canavez, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
a outorga de recursos hídricos: procedimentos, prazo, preferência, controle, órgãos
gestores e tratamento dispensado aos agricultores familiares;

- nº 9.273/2014, dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, as
competências e a autonomia das agências de bacias hidrográficas, bem como suas
relações  com os  gestores  de  recursos hídricos,  em  especial,  com os  comitês  de
bacia;

-  nº  9.275/2014,  dos  deputados  Almir  Paraca,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Pompílio
Canavez, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
o  cumprimento  adequado  do  papel  do  Fundo  de  Recuperação  de  Bacias
Hidrográficas - Fhidro;

- nº 9.276/2014, dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a
possibilidade de replicar o Projeto Manuelzão, desenvolvido no âmbito da Bacia do
Rio das Velhas;

-  nº  9.277/2014,  dos  deputados  Almir  Paraca,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Pompílio
Canavez,  em que solicitam seja encaminhada às Comissões de Meio Ambiente e
Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Minas  e  Energia  desta  Casa,  à  Secretaria  de
Estado de Meio Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  ao Instituto Mineiro  de
Gestão  das  Águas  e  à  Presidência  do  Fórum  Mineiro  de  Comitês  de  Bacias
Hidrográficas cópia da programação dos trabalhos da Comissão Extraordinária das
Águas para o ano de 2014;

- nº 9.279/2014, dos deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja encaminhado aos 36 comitês de bacias hidrográficas
cópia da programação dos trabalhos da Comissão Extraordinária das Águas para o
ano de 2014, bem como pedidos de informações,  no âmbito de sua competência
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institucional e territorial, acerca dos itens abaixo relacionados. 1)Bacia Hidrográfica:
a)  principais  tipos  de  usuários  de  recursos  hídricos;  b)  estado  da  cobrança  de
recursos  hídricos;  c)  avaliação do plano diretor  de  bacia  hidrográfica;  d)  conflitos
pelos  usos  dos  recursos  hídricos;  e)  programas  desenvolvidos  pelos  governos
estadual e federal na bacia; f) estratégia para reservação de água com a finalidade de
enfrentar  períodos  de  baixa  oferta  hídrica;  g)  estado da qualidade das  águas;  h)
situação da agência  de  bacia hidrográfica;  e 2)  Comitê  de  Bacia Hidrográfica:  a)
situação da estrutura organizacional, financeira e operacional do comitê; b) atividades
desenvolvidas  pelo  comitê;  c)  experiências  bem-sucedidas  do  comitê;  d)
relacionamento do comitê com as instituições públicas municipais, estaduais, federais
e da sociedade civil, como ONGs e sindicatos; e) dificuldades do comitê; f) sugestões
do  comitê  para  o  aprimoramento  da  legislação  de  recursos  hídricos  e  para  a
resolução de problemas da bacia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Almir Paraca, presidente - Elismar Prado - Lafayette de Andrada.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/3/2014
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio  Franco,  Sargento  Rodrigues  e  Fábio  Cherem  (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 da pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
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apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez,  os  seguintes  pareceres:  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei
Complementar  nºs  51/2013  (relator:  deputado  Inácio  Franco);  e  57/2014  (relator:
deputado Gustavo Corrêa); e dos Projetos de Lei nºs 4.302/2013 (relator: deputado
Leonardo Moreira) e 4.828/2014 (relator: deputado Sargento Rodrigues). Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de abril de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Sargento Rodrigues - Inácio Franco - Rogério Correia.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2014
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os deputados Wander Borges e Duarte Bechir (substituindo o deputado Bosco, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  a  presidente,  deputada  Rosângela  Reis,  declara  aberta  a  reunião  e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A  presidência  suspende  a  reunião.  Às
15h28min, são reabertos os trabalhos com a presença da deputada Rosângela Reis e
dos deputados Celinho do Sinttrocel e Wander Borges. A presidente informa que a
reunião se destina a discutir e votar a matéria constante da pauta e a discutir e votar
proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Kênia
Flávia  Reis  dos  Santos,  técnica  administrativa  do  Ministério  Público  do  Trabalho,
publicado no Diário do Legislativo em 22/3/2014. O presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, em turno único, para cuja relatoria designou os deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.510 e 4.702/2013, 4.929, 4.931,
4.935, 4.950, 4.952, 4.960,  4.970, 4.974, 4.976 e 4.977/2014 (deputado Bosco);  e
4.954/2014 (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
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único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs nº 3.833/2013 e
4.897/2014 (relator: deputado Celinho do Sinttrocel), que receberam parecer por sua
aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos  nºs  7.363/2014  e  7.406/2014  com  a  seguinte  Emenda  nº  1,  da
deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do  deputado  Dinis  Pinheiro:  “Acrescente-se  onde
convier a expressão: 'e aos vencedores em Minas Gerais de todas as edições do
Prêmio  ODM  Brasil'”.  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 9.331/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
em Presidente Bernardes para debater,  em audiência pública,  o não cumprimento
pela prefeitura de medida judicial de reintegração de servidores municipais;

nº 9.332/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  relatório  técnico  Identificação,
mensuração e análise dos acidentes, doenças e mortes no setor mineral,  elaborado
pela Fundacentro em parceria com a CNTI.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 9.391/2014, da deputada Rosângela Reis, em que solicita sejam encaminhadas
à Presidência da Câmara dos Deputados, aos líderes partidários dessa Casa e aos
deputados federais por Minas Gerais as notas taquigráficas do debate público sobre a
Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  555/2006  e  pedido  para  que  apoiem  a
inclusão imediata da proposta na pauta de votações;

nº 9.392/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  as  condições  de  trabalho  e  segurança  dos
trabalhadores em minas de ouro no Estado, especialmente em Sabará.

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

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Rosângela  Reis,  presidente  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Duarte  Bechir  -  Glaycon

Franco.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 10/4/2014, a seguinte comunicação:
Do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José

Benedito Tovazzi, ocorrido em 10/4/2014, em Cambuí. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Marco Aurélio Cunha de Almeida por sua posse na

Presidência do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (Requerimento
nº 7.363/2014, do deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  os  finalistas  do  Prêmio  ODM  Minas  (Requerimento  nº
7.406/2014, da deputada Maria Tereza Lara e outros);

de  aplauso aos  policiais  civis  que menciona pela  prisão  de  um homem e pela
apreensão de droga, em 19/3/2014, em Juiz de Fora (Requerimento nº 7.422/2014,
do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 31º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 18/3/2014, em Lamim, que resultou
na  apreensão  de  armas  e  materiais  diversos  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 7.423/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 1º Pelotão de Choque
da  3ª  Cia.  de  Missões  Especiais  da  PMMG,  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  (Requerimento  nº  7.424/2014,  do  deputado
Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  21/3/2014,  em  Bocaiuva,  que
resultou na apreensão de arma, munição,  drogas, colete balístico e dinheiro e na
prisão de um homem (Requerimento nº 7.425/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  21/3/2014,  em  Governador
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Valadares, na qual prenderam cinco pessoas e apreenderam um menor, bem como
droga e balança de precisão (Requerimento nº 7.463/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 21/3/2014, em Porteirinha, na qual
apreenderam carga ilegal de cigarros e prenderam cinco pessoas (Requerimento nº
7.464/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência, em 22/3/2014, em Itajubá,  na qual
prenderam duas pessoas e apreenderam um menor, bem como droga (Requerimento
nº 7.465/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 23/3/2014, em Belo Horizonte, na
qual  apreenderam  dois  adolescentes,  bem  como  droga,  dinheiro  e  celulares
(Requerimento nº 7.466/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento
nº 7.467/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso ao Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, coordenador do Centro de
Apoio Operacional de Conflitos Agrários do Ministério Público, pela iniciativa de não
participar de audiências na Vara de Conflitos Agrários de Minas Gerais, haja vista que
o  Ministério  Público  tem  arguido  a  suspeição  do  magistrado  titular  dessa  vara
(Requerimento nº 7.562/2014, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2014

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/3/2014
Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro  e  Lafayette  de  Andrada
(substituindo  o  deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),
membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Mário
Henrique  Caixa.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião
Costa, declara aberta a reunião e, os termos do art. 102, 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 das correspondências dos deputados
Dalmo Ribeiro  Silva  e  Gustavo Perrella  em que abrem mão,  respectivamente,  da
relatoria dos Projetos de Lei nºs 4.102/2013 e 4.995/2014. Registram-se a presença
do  deputado  Luiz  Henrique  e  a  saída  do  deputado  Lafayette  de  Andrada.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os  deputados mencionados entre parênteses:  Projetos de  Lei  nºs  5.005,
5.010,  5.013,  5.015,  5.017,  e  5.031/2014  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.997,
4.995,  4.999,  5.007,  5.008,  5.011,  e 5.033/2014 (deputado André  Quintão);  4.996,
5.004, 5.009, 5.018, e 5.032/2014 (deputado Leonídio Bouças); 5.000, 5.006/2014 e,
em virtude de redistribuição,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.995/2014 (deputado Sebastião
Costa);  4.995, 5.001, 5.002, 5.012, 5.014, 5.016, e 5.020/2014 (deputado Gustavo
Perrella); e 5.003, 5.022, e 5.034/2014 (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. Os Projetos de Lei nºs 4.585,
4.032,  4.033,  4.183,  4.423,  4.736  e  4.737/2013;  o  Projeto  de  Resolução  nº
4.816/2013; e os Projetos de Lei Complementar nºs 36, 38 e 44/2013 são retirados da
pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  André  Quintão,  aprovado  pela
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comissão.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e lealidade, em turno
único,  dos Projetos  de Lei  nºs  4.944/2014 na forma do Substitutivo nº  1 (relator:
deputado Sebastião Costa); em, turno único, dos Projetos de Lei nºs 4.967 na forma
do Substitutivo nº 1 e 4.968/2014 e, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.966/2013 com
a Emenda nº 1 (relator: André Quintão, sendo o primeiro em virtude de redistribuição);
em,  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.988/2014  com  a  Emenda  nº  1  (relator:
deputado Luiz Henrique); 4.426/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado
Duilio de Castro). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.102/2013, no 1º turno, deixa
de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator,
deputado  André  Quintão,  em  virtude  de  redistribuição.  Registra  a  presença  do
deputado Gustavo Perrella. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e lealidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.625 na forma do Substitutivo nº 1 e 4.703/2013
com as Emendas nºs 1 e 2 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva); 4.937/2014 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Gustavo Perrella); e 4.964/2014 na forma
do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Henrique). São convertidos em diligência à
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  ao  prefeito  de  Esmeraldas  o
Projeto  de  Lei  nº  4.957/2014  (relator:  deputado  André  Quintão,  em  virtude  de
redistribuição);  à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito de
Monte Alegre de Minas o Projeto de Lei nº 4.961/2014 (relator: deputado Gustavo
Perrella); e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG o Projeto de Lei nº
4.972/2014 (relator: deputado Luiz Henrique). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e lealidade, em
turno único, dos Projetos de Lei nºs 1.278/2011, 4.935, 4.954 e 4.966/2014 (relator:
deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 4.510, 4.702/2013, 4.960 e
4.970/2014 (relator: deputado Duilio de Castro); 4.929, 4.951 e 4.952/2014 (relator:
deputado  Gustavo  Perrella);  e  4.931/2014  (relator:  deputado  André  Quintão).
Registra-se  a  saída  do  deputado  André  Quintão.  Após  discussão e  votação,  são
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aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade e lealidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 4.938, 4.974,
4.976 e 4.977/2014 (relator: deputado Luiz Henrique) e 4.950 e 4.953/2014 (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos deputados em
que solicitam pedidos de informações, nos termos do art. 301, parágrafo único, do
Regimento Interno,  aos respectivos autores dos Projetos  de Lei  nºs  4.941, 4.942,
4.945,  4.946,  4.949,  e  4.962/2014  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação
relativamente ao Projeto de Lei nº 4.955/2014 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, 1º de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro  -  André  Quintão  -  Sargento

Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 25/3/2014

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac e
Ulysses  Gomes  (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, 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
estrutura  de  funcionamento  e  a  segurança  nos  conselhos  tutelares,  nos  diversos
municípios  mineiros.  A seguir,  comunica  o recebimento de  ofícios  dos  Srs.  Josué
Costa Valadão, secretário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, e Douglas
Szefer, diretor substituto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal da Presidenta da
República,  publicados  no  Diário  do  Legislativo em  15/3/2014.  A  presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  Juanita
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Godinho Pimenta, subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria  de Estado de
Trabalho  e  Desenvolvimento  Social,  representando  Cássio  Soares,  secretário  de
Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social; Eliane Quaresma Caldeira de Araújo,
presidente  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e
coordenadora especial  de Política Pró-Criança e Adolescente; Elizabeth Rodrigues
Ferreira  Silva,  representante  de  Minas  Gerais  no  Fórum  Colegiado  Nacional  de
Conselheiros Tutelares e coordenadora do Fórum Mineiro dos Conselhos Tutelares;
Eleuza Andrade Veiga, conselheira de direito do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e Adolescente; Islei Aparecida Peixoto, conselheira tutelar de Nova Lima e
representante dos Conselhos Tutelares da Mesorregião Metropolitana de BH; Denise
de  Magalhães  Matos,  gerente  de  coordenação  de  projetos  sociais  da  Secretaria
Municipal de Políticas Sociais de Belho Horizonte; e dos Srs. Marcelo Nascimento,
coordenador-geral do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes da
Secretaria  Nacional  de  Promoção  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,
representando  Maria  do  Rosário  Nunes,  ministra-chefe  da  Secretaria  de  Direitos
Humanos  da  Presidência  da  República;  Paulo  Augusto  Malta  Moreira,  prefeito  de
Ponte  Nova;  Hélio  Alves  de  Oliveira,  conselheiro  tutelar  em  Jequitinhonha  e
representante do Fórum dos Conselheiros Tutelares do Vale do Jequitinhonha; Jésus
dos Santos Moreira, conselheiro tutelar de Estiva e representante do Fórum Mineiro
de Conselhos Tutelares - Regional Sul de Minas - Estiva-MG, que são convidados a
tomar  assento à  mesa.  Registra-se  a  presença do deputado Dalmo Ribeiro  Silva
(substituindo a deputada Luzia Ferreira, por indicação da liderança do Bloco Minas
sem Censura). O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira - Rogério Correia.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 1/4/2014
Às 11h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Gustavo Valadares e Rogério Correia (substituindo o deputado Paulo Guedes, por
indicação  da  liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada
comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  João  Leite  e  Lafayette  de
Andrada.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Adalclever  Lopes,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  Comissão.  Passa-se à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  7.432/2014.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nºs 4.560/2013 e 4.664/2013. 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  9.426/2014,  do  deputado Rômulo  Veneroso,  em que solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater
em  audiência  pública,  assunto  relacionado  com  a  pretensão  da  Ferrovia  Centro-
Atlântica de devolver acerca de 4.200 km de ferrovias, que podem ser desativadas no
Estado de Minas Gerais.

-  nº  9.427/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado a todos os deputados federais de Minas Gerais as notas taquigráficas
do  debate  público  realizado  no  dia  21/3/2014,  que  debateu  a  aplicação  e  a
manutenção da Lei Federal nº 12.619, de 2012.

- nº 9.429/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizado
debate  público  da  Comissão de Transporte,  Comunicação  e Obras  Públicas  para
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tratar da inclusão dos guardas municipais no Sistema Nacional de Trânsito, conforme
Projeto de Lei Federal nº 5.805/2013, em discussão na Câmara dos Deputados.

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, 8 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Anselmo José Domingos - Paulo Guedes - Gustavo

Valadares.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2014

Às  10h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei
Miranda e Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Célio Moreira, por indicação
da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a  reunião,
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 a execução do Programa Aliança Pela Vida, em especial o Cartão
Aliança Pela Vida e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento das seguintes  correspondências: ofício do Sr.  Aluísio Motta Palhares,
fundador da Associação Mãe Admirável de Caratinga solicitando a intervenção desta
Casa  junto  ao  governador  para  o  aditamento  dos  convênios  realizados  com  as
comunidades terapêuticas pertencentes à Rede Complementar de Suporte Social na
Atenção  ao  Dependente  Químico;  e-mail do  Sr.  Aloísio  Andrade,  presidente  do
Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, agradecendo o convite e justificando
sua ausência na audiência pública de 2/4/2014. Comunica também o recebimento da
seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo em 29/3/2014: ofício do
Sr. Márcio Gonçalves Pinto, vereador da Câmara Municipal de Itaúna. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Dilma Abreu Rocha,
assessora  jurídica  representando  o  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Políticas
sobre  Drogas  -  Conead;  Adélia  Porto  Dias,  presidente  da  Associação  Mineira  de
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Comunidades Terapêuticas e Instituições Afins; e Tânit Jorge Sarsur, coordenadora
de Saúde Mental  da  Secretaria  de  Saúde;  e  os  Srs.  Cloves  Eduardo  Benevides,
subsecretário de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social;
Jorge Tobias de Souza, promotor de justiça e coordenador de Combate e Repressão
ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes - Ministério Público do Estado; Pastor Wellington
Antônio Vieira, presidente da Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas
do Brasil - Feteb; e Leonardo Portela, subsecretário de Estado de Casa Civil e de
Relações Institucionais, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência,
na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações  iniciais.  Em  seguida,  concede a  palavra  ao  deputado Lafayette  de
Andrada  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  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, 8 de abril de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Doutor Wilson Batista.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2014
Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Tiago  Ulisses  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,  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 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  880,  904,  1.836,  2.714/2011,  3.720,  3.827,  4.098,
4.203, 4.215, 4.368, 4.558, 4.604, 4.606, 4.607, 4.620, 4.653, 4.664, 4.674, 4.689,
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4.699, 4.701, 4.715 e 4.730/2013 (deputado João Leite); 4.731, 4.741, 4.742, 4.746,
4.747, 4.749, 4.750, 4.751, 4.752, 4.753, 4.757, 4.760, 4.761, 4.762, 4.766, 4.770,
4.773,  4.775,  4.776,  4.781,  4.788,  4.790  e  4.692/2013  (deputado  Tiago  Ulisses).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nºs 880, 904, 1.836, 2.714/2011 e 3.720/2013. 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 discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos  de Lei  nºs  3.827, 4.098,  4.203,  4.215, 4.368,  4.558,  4.604, 4.606,  4.607,
4.620, 4.653, 4.664, 4.674, 4.689, 4.699, 4.701, 4.715, 4.730, 4.731, 4.741, 4.742,
4.746, 4.747, 4.749, 4.750, 4.751, 4.752, 4.753, 4.757, 4.760, 4.761, 4.762, 4.766,
4.770, 4.773, 4.775, 4.776, 4.781, 4.788, 4.790 e 4.692/2013. 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, 9 de abril de 2014.
Sebastião Costa, Presidente - Duarte Bechir - Bosco.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/4/2014
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Rômulo Veneroso e Duilio de Castro, membros da supracitada comissão.
Está  presente,  também,  o  deputado  Sargento  Rodrigues.  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
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
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Legislativo em 29/3/2014:  ofícios  dos Srs.  Antônio  Augusto  Rocha,  procurador  do
Trabalho, e Eduardo Henrique Soares Machado, promotor de Justiça. O presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
os deputados mencionados entre parênteses:  Projeto de Lei  nº  4.625/2013,  no 1º
turno  (deputado  Duilio  de  Castro),  e  Projeto  de  Lei  nº  4.703/2013,  no  1º  turno
(deputado Rômulo Veneroso). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.703/2013 com as Emendas nºs 1 e 2,
apresentadas  pela  Comissão de Constituição e Justiça (relator:  deputado Rômulo
Veneroso). Registra-se a presença 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 os seguintes
requerimentos:

-  nº  9.450/2014,  do  deputado Rômulo  Veneroso,  em que solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater, em
audiência  pública,  eventuais  abusos  contra  consumidores  dos  programas  de
fidelidade Smiles (Gol) e Multiplus (Tam);

-  nº  9.451/2014,  do  deputado Rômulo  Veneroso,  em que solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater, em
audiência  pública,  as  crescentes  reclamações  dos  consumidores  em  relação  ao
serviço de telefonia fixa no Estado;

-  nº  9.452/2014,  do  deputado Rômulo  Veneroso,  em que solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater, em
audiência pública, o reajuste nas tarifas de contas de luz, proposto pela Cemig;

-  nº  9.453/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja encaminhado ao
Procon Estadual  pedido  de  providências  para  que seja  verificada a  existência  de
cobrança, por parte das escolas, de taxas adicionais para estudantes com deficiência;

-  nº  9.454/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja encaminhado ao
Procon  da  Assembleia  pedido  de  providências  para  que  realize  campanha  de
orientação e conscientização objetivando a não cobrança, por parte das escolas, de
taxa adicional para estudantes com deficiência;
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-  nº  9.455/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado às empresas concessionárias de serviços de telefonias fixa e móvel
pedido de providências para que seja possibilitada ao consumidor a identificação da
operadora de telefonia responsável pelo número de telefone discado, já no início da
comunicação.

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado - Duilio de Castro.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/4/2014
Às  14h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette  de  Andrada,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes  e  o  deputado  João  leite
(substituindo  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Eliscristina  Pião,
coordenadora-geral de Convênios da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República; dos Srs. Edmar Cassalho Moreira Dias, prefeito de Camanducaia, e
Euvaldo  M.  Bittencourt  Junior,  coordenador-geral  de  Convênios  da  Secretaria  de
Direitos Humanos da Presidência da República; e do FNDE (2) (3/4/2014); e da Sra.
Renata Vilhena, secretária de Planejamento (4/4/2014). O deputado João Leite retira-
se da reunião. Registra-se a presença do deputado Jayro Lessa. O presidente acusa
o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou como relatores  os
deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 248/2011 e 4.508/2013
(deputado  Romel  Anízio);  1.404/2011  (deputado  João  Vítor  Xavier);  4.981  e
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4.995/2014 (deputado Jayro Lessa),  no 1º turno.  Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Os Projetos de Lei nºs 621/2011 e
5.075 e 5.076/2014 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 4.132/2013 (relator: deputado Lafayette de Andrada); 4.981/2014
com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e 4.995/2014 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Jayro
Lessa). O Projeto de Lei nº 4.508/2013 é convertido em diligência às Secretarias de
Planejamento  e  Gestão  e  de  Saúde,  atendendo-se  a  requerimento  do  relator,
deputado Romel Anízio, aprovado pela comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, e para a reunião extraordinária de 10/4/2014, às 14 horas,
para apreciação dos pareceres dos Projetos de Lei nº 5.075 e 5.076/2014, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Rômulo Viegas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 141

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 48 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 48 - O ingresso na carreira de Defensor Público dar-se-á na Classe Inicial do

cargo de Defensor Público, com funções de Defensor Público Substituto, mediante
aprovação  em  concurso  público  de  provas  e  títulos,  observada  a  ordem  de
classificação.”.

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

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

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

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

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

Geral  expedir  o respectivo ato declaratório,  no qual  constará a nova condição do
servidor como Defensor Público estável e sua respectiva classe, além da titularidade
no órgão de atuação em que estiver exercendo as suas atribuições, salvo se nesse
órgão de atuação existir titular, ainda que licenciado ou afastado.”.
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Art. 4º - Os incisos I a V do caput do art. 58 da Lei Complementar nº 65, 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.”.
Art. 5º - O Anexo a que se refere o art. 46 da Lei Complementar nº 65, de 2003,

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

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

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

Art. 7° - Fica revogado o § 2° do art. 58 da Lei Complementar n° 65, de 2003.
Art. 8º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO I
(a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº , de de de 2014)

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

QUANTITATIVO E DISTRIBUIÇÃO POR CLASSES
* - O quantitativo e a distribuição por classes do Quadro de Cargos da Carreira de
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Defensor Público Estadual foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2014
ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da Lei Complementar nº , de de de 2014)
TABELA DE CORRELAÇÃO - CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO

* - A tabela de correlação da carreira de Defensor Público foi publicada no “Diário
do Legislativo”, de 16.4.2014

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.138
Dá  denominação  a  viaduto  de  acesso  ao  terminal  de  cargas  do  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, no Município de Confins.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica denominado Governador  Ozanam Coelho o viaduto de acesso ao

terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado no Km 6,16
da Rodovia LMG-800, no Município de Confins.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.139
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.140
Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.141
Declara de utilidade pública o Monte Azul Esporte Clube, com sede no Município de

Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Monte Azul Esporte Clube, 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, aos 8 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.142
Declara de  utilidade pública  a  Federação Mineira  de Tiro  Prático,  com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Prático,

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, aos 8 de abril de 2014.



961
____________________________________________________________________________

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.143
Fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado é o fixado no

Anexo I desta lei, observados os respectivos prazos de vigência.
Art. 2° - O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

Corregedor-Geral é o fixado no Anexo II desta lei, observados os respectivos prazos
de vigência.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)
I.1 - Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

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

2014 a 31 de maio de 2015,  foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2014.
I.2 - Subsídio dos Membros da Defensoria Pública

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

junho de 2015, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2014)
II.1 - Subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor Público-Geral e do

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

*  -  O  subsídio  do  Defensor  Público-Geral,  do  Subdefensor  Público-Geral  e  do
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Corregedor-Geral, com vigência de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2015,  foi
publicado no “Diário do Legislativo”, de 12.4.2014.

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

(com vigência a partir de 1º de junho de 2015)
*  -  O  subsídio  do  Defensor  Público-Geral,  do  Subdefensor  Público-Geral  e  do

Corregedor-Geral, com vigência a partir de 1º de junho de 2015,  foi publicado no
“Diário do Legislativo”, de 12.4.2014.

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Sebastião Costa (substituindo o deputado Fred Costa,
por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  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 Sebastião Costa dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a discutir  e votar requerimentos da comissão. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do
Legislativo  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Renato  César
Jardim,  juiz de direito  auxiliar  da Presidência do TJMG (15/2/2014);  Zuleika Stela
Chiacchio Torquetti, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente; Antônio A.
Caram Filho, diretor-geral da Arsae-MG; Sebastião Ildeu Maia, secretário municipal
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente de Montes Claros; Ronaldo Araújo
Pedron,  assessor-chefe  de  Articulação,  Parceria  e  Participação  Social  da
Governadoria do Estado; Pedro Ângelo Almeida Abreu, reitor da Universidade Federal
dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri;  Paulo  Sérgio  Martins  Alves,  secretário  de
Planejamento em exercício (13/3/2014); Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa
Civil;  Josué  Costa  Valadão,  secretário  municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte;
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Cássio Soares, secretário  de Trabalho e Desenvolvimento Social;  Cloves Eduardo
Benevides, subsecretário de Políticas sobre Drogas (22/3/2014). 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 9.393/2014, dos deputados André Quintão, Paulo Lamac, Rogério Correia, em
que solicitam seja realizado debate público, em reunião conjunta com a Comissão de
Assuntos  Municipais,  para  discutir  a  taxa  de  esgoto  cobrada  pela  Copasa,  a
qualidade dos serviços prestados e as situações de quebra de contratos;

nº 9.394/2014, do deputado André Quintão,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  adotar  condições
necessárias de segurança para a Central Integrada de Escolta, do Município de Juiz
de Fora, tendo em vista a invasão ocorrida na Central de Ribeirão das Neves no dia
24/2/2014,  colocando  em  risco  a  segurança  dos  agentes  penitenciários  e  da
população;

nº 9.395/2014, do deputado André Quintão,  em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a convocação dos
assistentes sociais classificados no processo de designação para o ano de 2014, na
função  pública  de  Analista  de  Educação  Básica,  tendo  em  vista  a  Resolução  nº
2.441/2013, da referida Secretaria, que estabelece critérios e define procedimentos
para  inscrição  e  classificação  dos  candidatos  à  designação  para  o  exercício  de
função  pública  na  rede  estadual  de  ensino,  bem  como a  divulgação  da  lista  de
classificados em 15/1/2014.

É recebido, para posterior apreciação, o Requerimento nº 9.396/2014, do deputado
Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o
resultado do plebiscito popular pela redução da tarifa de energia elétrica, realizado
por organizações da sociedade civil. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada - Rômulo Viegas.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2014

Às 9h34min, 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício dos
vereadores Ademir Batista de Oliveira e outros, da Câmara Municipal de Januária, em
que pedem a realização de audiência pública  em seu município  para  debater  as
precárias  condições  de  atendimento  do  Hospital  Municipal  e  uma  possível
intervenção na área de saúde. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
65/2011 (relator:  deputado Arlen Santiago)  e 4.508/2013 (relator:  deputado Doutor
Wilson Batista), ambos na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda n° 1. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 7.461 e 7.462/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetido a votação, é aprovado o seguinte requerimento:

-  nº  9.384/2014,  dos  deputados  Carlos  Pimenta,  Carlos  Mosconi  e  Pompílio
Canavez, em que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
o  programa Ver  Minas,  com  participação  da  equipe  técnica  da  SES,  e  que  seja
realizada visita da comissão a um local onde o programa Ver Minas esteja sendo
executado.

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
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- nº 9.430/2014, do deputado Rômulo Viegas, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o plano de gestão do quadriênio 2014-2018 do
Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  -  Crefito  -  4  -,  e  para
apresentação e homenagem aos novos conselheiros estaduais do órgão.

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2014.
Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Arlen

Santiago.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 2/4/2014

Às 14h14min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro  Lessa,
Lafayette  de  Andrada,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Jayro Lessa, declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a 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
da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas (28/3/2014); e da Sra.
Rosilene Norberto, do Hospital  Queluz,  de Conselheiro Lafaiete; e dos Srs. Felipe
Carvalho  Cancela,  gerente  regional  de  Segurança do Banco  do  Brasil;  e  Marcos
Alberto Barbosa de Carvalho, coordenador-geral de Acompanhamento da Execução
de Projetos de Inclusão Social,do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (3); e
do FNDE (29/3/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
das  quais  designou  como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:
Projetos de Lei nºs 3.996/2013 (deputado Romel Anízio); 4.937/2014 (deputado João
Vítor  Xavier)  e 4.964/2014 (deputado Jayro Lessa),  no 1º  turno;  e 3.984,  4.309 e
4.331/2013 (deputado Jayro Lessa); 4.376 e 4.378/2013 (deputado João Vítor Xavier)
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e  4.406/2013  (deputado  Zé  Maia),  no  2º  turno.  Passa-se  à  1ª  Fase  da 2ª  Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados, cada um por  sua vez,  os  seguintes  pareceres:  pela aprovação,  no 2º
turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.984/2013 (relator:  deputado Ulysses  Gomes,  em
virtude  de  redistribuição);  4.309  e  4.376/2013  (relator:  deputado  Lafayette  de
Andrada, em virtude de redistribuição) e 4.378/2013 (relator: deputado Romel Anízio,
em virtude de redistribuição) todos na forma do vencido no 1º turno; e 4.331/2013
com a Emenda nº 1 (relator: deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição). O
deputado Ulysses Gomes retira-se da reunião. Registra-se a presença do deputado
Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  liderança  do
BTR). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes
pareceres:  pela aprovação,  no 2º  turno,  do  Projeto de  Lei  nº  4.406/2013 (relator:
deputado Rômulo  Viegas,  em virtude  de  redistribuição);  e  pela  aprovação,  no  1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 1.745/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça; e 2.541/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Saúde, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição); 2.955/2012 na
forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Minas e Energia, com a Emenda nº 1, e
pela  rejeição  do  Substitutivo  n°  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;  e
3.996/2013 com a  Emenda nº  1,  da Comissão de Constituição e  Justiça (relator:
deputado Romel Anízio); 4.475/2013 (relator: deputado Rômulo Viegas, em virtude de
redistribuição)  e  4.552/2013  (relator:  deputado  Romel  Anízio,  em  virtude  de
redistribuição)  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;
4.937/2014  (relator:  deputado  Rômulo  Viegas,  em  virtude  de  redistribuição)  e
4.964/2014 (relator: deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição) na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer sobre o Projeto
de Lei nº 69/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de
prazo regimental pelo relator, deputado Lafayette de Andrada. 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
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aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de
Resolução nºs 5.059, 5.060 e 5.064/2014 (relator: deputado Zé Maia), que receberam
parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Ulysses Gomes.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 2/4/2014
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Duarte  Bechir  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada Maria Tereza Lara,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a debater o tema "Temas transversais: entre a teoria e a prática nas escolas"
e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria  das  Graças  Pedrosa  Bittencourt,
gerente do Programa Intervenção Pedagógica Ensino Fundamental,  representando
Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Estado de Educação; e Dagmá Brandão
Silva,  gerente  da  Coordenação  de  Política  Pedagógica  e  de  Formação,
representando a Sra. Sueli Maria Baliza Dias, secretária municipal de Educação de
Belo Horizonte, que são convidadas a tomar assento à mesa. A presidência concede
a  palavra  ao  deputado  Paulo  Lamac,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Elismar Prado - Paulo Lamac.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/4/2014
Às  10  horas,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Célio  Moreira,

presidente da supracitada comissão. Havendo número regimental, declara aberta a
reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a considera aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  debater  questões  relativas  a  animais  de  produção  e  de
prestação de serviços e comunica o recebimento de ofício do deputado Almir Paraca,
presidente da Comissão Extraordinária das Águas, em que convida os membros da
comissão para participarem das audiências públicas que serão realizadas nos dias 2,
4,  16,  23  e  30/4/2014.  Comunica  também  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado da Casa Civil e de Relações
Institucionais (6/2/2014 e 22/3/2014); e Júlio César dos Santos Esteves, secretário de
Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais (26/10/2013). O presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 4.938/2014, em turno único, do qual designou como
relator o deputado Sávio Souza Cruz. Registra-se a presença do deputado Fabiano
Tolentino (substituindo o deputado Duarte Bechir, por indicação da liderança do BTR).
A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a promotora de
justiça  Lilian  Maria  Ferreira  Marotta  Moreira,  coordenadora  substituta  do  Grupo
Especial de Defesa da Fauna - Gedef - do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais;  as  Sras.  Adriana  Cristina  Araújo,  integrante  do  Movimento  Mineiro  pelos
Direitos Animais; Maria Magdalena Rodrigues da Silva, presidente do Sindicato dos
Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais - Sated
Minas; Edna Cardozo Dias, presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB-
MG; e os Srs. Jadir Carvalho, fiscal agropecuário do Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA; Junio Augusto dos Santos Silva, analista ambiental do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis de Minas Gerais - Ibama; Maj. PM
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Cleiton  Ricardo Soares  Gomes,  comandante  da  Companhia  PM Independente  de
Policiamento com Cães; 2º-Sgt. BM Edmar Carvalho de Jesus, do 2º Pelotão da 2ª
Cia.  do  1º  Batalhão  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  inspetor
Alexandre de Mendonça Andrade, coordenador do Canil Central da Polícia Civil do
Estado  de  Minas  Gerais;  Gladstone  Corrêa  de  Araújo,  diretor  da  Fundação  Zoo-
Botânica de Belo Horizonte; Orivaldo Tenório Vasconcelos, coordenador de pesquisa
do  comportamento  animal  da  Funep-Câmpus  Unesp/Jaboticabal;  Marcelo  Paulo
Rodrigues, presidente da Associação dos Carroceiros da Região Norte, Pampulha e
Venda Nova, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença
dos  deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Ulysses  Gomes  (substituindo  o  deputado
Sávio  Souza  Cruz,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da  comissão.
Também estão presentes os deputados Antônio Carlos Arantes, Cabo Júlio e Wander
Borges.  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 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 9.480/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada visita à
Companhia PM Independente de Policiamento com Cães para conhecer o trabalho ali
desenvolvido;

- nº 9.482/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada visita ao
Canil Central da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para conhecer o trabalho ali
desenvolvido;

- nº 9.483/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada visita ao
1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para conhecer o trabalho
ali desenvolvido;

- nº 9.485/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada visita a
rodeio  indicado  pela  Federação  Mineira  de  Rodeios  para  conhecer  o  tratamento
conferido aos animais durante a preparação e a apresentação desses eventos;
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- nº 9.486/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada visita à
Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Fauna de Minas Gerais
para conhecer o trabalho desenvolvido por essa delegacia.

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Célio Moreira, presidente - Rômulo Veneroso - Duarte Bechir - Rogério Correia.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 8/4/2014

Às 15h42min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados Paulo Lamac, Lafayette de Andrada (substituindo o deputado João Leite,
por indicação da liderança do Bloco Transparência e Resultado) e Rogério Correia
(substituindo o  deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco
Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado Paulo  Lamac,  declara  aberta  a  reunião  e,  em
virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Rogério  Correia,  dispensa  a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário do
Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parêntesis:  ofícios  do  Sr.  Josué  Costa
Valadão (3), secretário municipal de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte (29/3 e
5/4/2014),  da  Sra.  Ione  Tereza  Arruda  Mendes  Heilmann,  superintendente  de
Administração e Finanças da Anatel  (3/4/2014),  e do Sr.  Saulo Morais de Castro,
prefeito municipal de Catas Altas (5/4/2014). 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 7.245, 7.250, 7.354, 7.355, 7.356, 7.357, 7.358, 7.364, 7.427,
7.491;  7.508,  7.521,  7.522,  7.523 e  7.524/2014.  Passa-se à  3ª  Fase da 2ª  Parte
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(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

- nº 9.494/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater,  em  audiência
pública, a situação da Estação Ecológica de Fechos no que se refere a sua expansão
e sua importância  para a  manutenção da qualidade das águas que abastecem a
região sul de Belo Horizonte e parte de Nova Lima;

- nº 9.495/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater,  em  audiência
pública, o projeto Olho Vivo;

- nº 9.496/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado às
empresas de telefonia pedido de providências para a retirada de cabos telefônicos
remanescentes de redes desativadas, na Vila Souza Aguiar, Bairro Caetano Furquim,
no Município de Belo Horizonte;

- nº 9.497/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater,  em  audiência
pública, a aplicação da Lei nº 21.121, de 2014, que dispõe sobre a gratuidade do
serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros a idoso e pessoa com
deficiência nos termos que especifica;

- nº 9.498/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater,  em  audiência
pública, as condições dos acostamentos da BR-356 e da BR-040, entre o trecho do
Belvedere e o acesso a Ouro Preto;

- nº 9.499/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater,  em  audiência
pública com a participação dos cidadãos da região diretamente afetada, o Projeto de
Lei  Complementar  nº  32/2012,  que  institui  a  Região  Metropolitana  da  Região  do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba;

- nº 9.500/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Vale  S.A.  pedido  de  informações  sobre  a  execução  dos  projetos  oriundos  das
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compensações  ambientais  na  Vila  Souza  Aguiar,  localizada  no  Bairro  Caetano
Furquim, no Município de Belo Horizonte;

-  nº  9.501/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado às Prefeituras de Aimorés e Itueta pedido de providências para que
sejam tomadas as medidas necessárias à manutenção das estradas localizadas nas
respectivas  municipalidades,  de  modo  a  evitar  maiores  problemas  no  trânsito  de
veículos e pessoas, principalmente na zona rural;

- nº 9.502/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Administração Regional Leste da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
pedido de informações sobre a viabilidade de implantação de uma nova passarela na
Vila  Souza  Aguiar,  localizada  no  Bairro  Caetano  Furquim,  no  Município  de  Belo
Horizonte;

- nº 9.503/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater, em audiência
pública,  as  condições  em  que  ocorreram  as  desapropriações  dos  prédios
pertencentes  à  União  Estadual  dos  Estudantes,  ocorridas  durante  a  ditadura
empresarial-militar;

- nº 9.504/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização na sede da Sociedade São
Vicente de Paulo, localizada no Bairro Bela Vista, em Belo Horizonte, para debater,
em audiência  pública,  as  condições de infraestrutura  e saneamento básico  desse
bairro, tendo em vista as recentes inundações ocorridas naquela localidade;

-  nº 9.505/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita
técnica da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, ao Ministério Público
do Trabalho, para conhecer a situação trabalhista dos taxistas auxiliares e diaristas
em Minas Gerais, bem como encaminhar denúncias feitas por representantes dessa
categoria;

- nº 9.506/2014, do deputado Paulo Lamac e do deputado André Quintão, em que
solicitam  seja  realizado  debate  público  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e
Regionalização, em conjunto com a Comissão de Participação Popular, para discutir a
taxa de esgoto cobrada pela Copasa, a qualidade dos serviços prestados e eventuais
situações de quebra de contrato;
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- nº 9.507/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Defesa Social e ao comandante-geral da Polícia Militar de
Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  seja  assegurada  a  presença  de
policiamento ostensivo  permanente  na  região  da  Vila  Souza  Aguiar,  localizada no
Bairro Caetano Furquim, Município de Belo Horizonte;

- nº 9.508/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Ferrovia Centro Atlântica pedido de informações sobre o prazo para a retirada de
materiais remanescentes das obras realizadas pela empresa referentes à modificação
do traçado de linha ferroviária na região da Vila Souza Aguiar, localizada no Bairro
Caetano Furquim, Município de Belo Horizonte;

- nº 9.509/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura de Belo Horizonte e à Superintendência de Desenvolvimento da Capital -
Sudecap - pedido de providências para a realização de adequações necessárias a
que se melhore a iluminação pública no cruzamento da Avenida dos Andradas com
Rua Itamar, na região da Vila Souza Aguiar, localizada no Bairro Caetano Furquim,
Município de Belo Horizonte;

- nº 9.510/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita sejam encaminhadas à
Ferrovia Centro Atlântica, à Vale S.A., à Copasa, à Secretaria de Estado de Defesa
Social, ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, à Prefeitura de Belo
Horizonte,  à  Superintendência  de  Desenvolvimento  da  Capital  -  Sudecap  -  e  à
Secretaria Municipal de Administração Regional Leste da Prefeitura de Belo Horizonte
as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais  e  Regionalização,  ocorrida  em 14/3/2014,  na  qual  foram  debatidas  as
condições de infraestrutura e de saneamento básico da Vila Souza Aguiar, localizada
no Bairro Caetano Furquim, no Município de Belo Horizonte;

- nº 9.511/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
BHTrans pedido de providências para que seja realizada a instalação de redutores de
velocidade  (quebra-molas)  na  Vila  Souza  Aguiar,  localizada  no  Bairro  Caetano
Furquim, no Município de Belo Horizonte;

- nº 9.512/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria Municipal de Administração Regional Leste da Prefeitura de Belo Horizonte
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pedido de providências  para que seja realizado o corte e a poda de árvores que
oferecem riscos à população,  na Vila  Souza Aguiar,  localizada no Bairro Caetano
Furquim, Município de Belo Horizonte;

- nº 9.513/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita sejam encaminhada aos
dirigentes  dos  órgãos  públicos  a  seguir  cópia  do  documento  intitulado  "Carta  de
Viçosa",  que  foi  entregue  na  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Assuntos
Municipais  e  Regionalização  realizada  em  21/3/2014,  em  Viçosa,  por  entidades,
empresas, Ongs, órgãos públicos e comunidade presente, a qual teve por finalidade
debater a Resolução nº 4.131, da ANTT, de 3/7/2013 e esclarecer o impacto dessa
norma no patrimônio histórico ferroviário do Município de Viçosa e região: presidência
da  República,  governo  de  Minas  Gerais,  Ministério  dos  Transportes,  Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Agência Nacional de Transportes Terrestres,
Departamento Nacional  de Infraestrutura de Transportes,  Universidade Federal  de
Viçosa,  Ferrovia  Centro  Atlântica  e  Prefeituras  Municipais  de  Antônio  Carlos,
Barbacena, Cajuri, Teixeiras, São Geraldo, Visconde do Rio Branco e Viçosa;

- nº 9.514/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social  pedido de informação
sobre os bens repassados aos Conselhos Tutelares do Estado de Minas Gerais, no
período de 2011 a 2013, discriminados por município;

- nº 9.515/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Cemig e à Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Sudecap - pedido de
providências  pela retirada de postes da rede elétrica desativada existente na Vila
Souza Aguiar, no Bairro Caetano Furquim, Belo Horizonte;

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
-  nº  9.516/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para a apresentação,
em audiência pública, dos resultados obtidos no "plebiscito da energia", realizado por
movimentos sociais.

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 abril de 2014.
Luzia Ferreira, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.821/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da deputada Luzia Ferreira e do deputado Carlos Henrique, o projeto de
lei  em epígrafe tem por  objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  Ação Beneficente
Resplandescente Estrela da Manhã, 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  3.821/2013  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Ação

Beneficente Resplandescente Estrela da Manhã, com sede no Município de Juiz de
Fora, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que tem como escopo a promoção da melhoria da qualidade de vida da comunidade
em que atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  oferece  assistência  médica,  especialmente  à
maternidade e à infância, com a instalação de creches e lares para idosos; busca
proporcionar formação profissionalizante em diversas áreas, por meio da oferta de
cursos variados; promove a alfabetização de crianças e adultos; desenvolve trabalhos
de recuperação e reeducação de dependentes químicos e de crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  em
benefício da comunidade menos favorecida 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° 3.821/2013, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.005/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Social Santo Antônio - Prossan -, com
sede no Município de Pouso Alegre.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  5.005/2014 pretende declarar  de utilidade pública o Projeto

Social Santo Antônio - Prossan -, com sede no Município de Pouso Alegre, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo  o  atendimento  socioeducativo  a  crianças  e  adolescentes  carentes  ou  em
situação de risco.

Com esse propósito, a instituição presta assistência social, moral, educacional e de
saúde por meio de atividades de esporte, lazer, cultura, música e teatro, clube de
mães,  oficinas  de  artesanato  e  pré-profissionalização  e  busca  conscientizar  a
comunidade com relação a doenças sexualmente transmissíveis.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Prossan, especialmente em
prol das crianças e dos adolescentes do Município de Pouso Alegre, consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.005/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.075/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, visa alterar a Lei

nº  20.756,  de  12  de julho  de  2013,  “que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar
operações de crédito com os bancos Citibank S.A., Deutsche Bank S.A., Banco do
Brasil  S.A.,  Caixa  Econômica  Federal  e  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES - para os fins que menciona e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  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 aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise objetiva alterar a Lei nº 20.756, de 12 de julho de 2013,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  operações  de  crédito  com  os  bancos
Citibank S.A., Deutsche Bank S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, no valor total de
até R$1.150.000.000,00 ou o equivalente em moeda estrangeira.

Ressaltamos  que  o  montante  global  de  crédito  a  ser  contratado
(R$1.150.000.000,00) e já autorizado pela Lei nº 20.756, de 2013, não foi alterado. As
demais  disposições  relativas  a  garantias  da  operação,  consignação  dos  recursos
provenientes da operação na lei orçamentária e pagamento das despesas relativas à
amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação também
permanecem inalteradas.

O projeto inclui o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - como possível
agente financiador das atividades e projetos do Estado e altera a denominação do
programa no qual  serão aplicados os recursos de “Programa Minas Investe” para
“Programa de Infraestrutura Logística de Minas Gerais”. Outra alteração, efetuada no
parágrafo único do art. 1º e decorrente da anterior, diz respeito à especificação das
ações do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - em que serão aplicados
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os recursos provenientes da operação de crédito: em vez de ações “relacionadas à
melhoria da infraestrutura estadual”, o novo texto se refere a ações “relacionadas à
infraestrutura logística do Estado de Minas Gerais”.

Os  projetos  de  infraestrutura  logística  em  que  serão  aplicados  os  recursos
resultantes da operação de crédito destinam-se, segundo a exposição de motivos que
acompanha  a  proposta,  à  ampliação  da  rede  rodoviária  estadual  e  envolvem  a
alocação de investimento em todas as regiões de Minas Gerais, mediante execução
dos  serviços  de  pavimentação,  melhoramento,  ampliação  da  capacidade  ou
implantação de obras de artes especiais em acessos rodoviários e urbanos.

Ainda de acordo com a exposição de motivos, “a inclusão do BID dentre o rol de
agentes financeiros visa adequar a lei à realidade do estágio atual de negociação da
operação,  no qual  se verificou ser  interessante a possibilidade de contratação do
Estado de Minas Gerais junto a este agente. A alteração do nome do programa (…),
por sua vez, justifica-se pela melhor adequação do seu título aos itens financiados na
operação, tornando mais claro o alvo do Programa e atendendo os requisitos exigidos
pelo novo agente financeiro (...)”.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  que analisou preliminarmente  a  matéria,
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, destacando “que a
autorização  legislativa  é  apenas  uma  condição  prévia  para  a  efetivação  do
empréstimo”,  sendo  ainda  necessárias  outras  medidas  de  cunho  normativo  ou
administrativo para sua concretização.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão
analisar, destacamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, em seu art. 32,
determina  que  o  Ministério  da  Fazenda  verifique  o  cumprimento  dos  limites  e
condições fixados pelo Senado Federal relativos à realização de operações de crédito
de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas direta ou
indiretamente,  e  que  o  ente  interessado  formalize  seu  pleito  demonstrando  o
atendimento das seguintes condições:

1 - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei
orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

2 - inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da
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operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;
3 - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
4 - autorização específica do Senado Federal,  quando se tratar de operação de

crédito externo;
5 - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de
capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais
com finalidade precisa.

Quanto à verificação feita pelo Ministério da Fazenda,  destaca-se que o Estado
deverá  encaminhar  a  esse  órgão  o  pedido  de  autorização  para  a  realização  de
operação  de  crédito  acompanhado  da  autorização  legislativa,  conforme  dispõe  o
inciso II do art. 21 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001. Dessa forma, o
projeto  de  lei  em  comento  pretende  suprir  a  exigência  da  prévia  e  expressa
autorização em lei específica.

No que tange às exigências  da LRF, de  inclusão no orçamento ou em créditos
adicionais dos recursos provenientes da operação, e da Lei Federal n° 4.320, de 17
de março de 1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a lei de orçamento compreenderá
todas  as  receitas,  inclusive  as  de  operações  de  crédito  autorizadas  em  lei,
ressaltamos que os recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão
ser consignados como receita orçamentária do Estado, conforme dispõe o art. 3º do
projeto.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal estão consubstanciados nas
suas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. A primeira dispõe sobre os limites globais
para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária  dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios; e a segunda, sobre as operações de
crédito interno e externo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de autorização.

A Resolução  n°  40,  de  2001,  determina,  em  seu  art.  3°,  que,  ao  final  do  15°
exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a
Dívida Consolidada Líquida - DCL - não poderá ser superior a duas vezes a Receita
Corrente Líquida - RCL. Dispõe, ainda, em seu art. 4°, que, no mesmo período citado
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anteriormente,  o  excedente  apurado  ao  final  do  exercício  de  2001  deverá  ser
reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro.
Conforme  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  3º  quadrimestre  de  2013,
elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual da DCL sobre a RCL é
de 183,38%, inferior, portanto, ao percentual do limite de endividamento, que é de
200%.

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  ao  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da
Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam
o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,
da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe
que:

“Art. 32 - (...)
§ 3° - Para fins do disposto no inciso V do § 1°, considerar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das
despesas de capital executadas (...).”.

Com vistas à verificação de tal limite, a Lei nº 21.148, de 2014, - Lei Orçamentária
Anual - prevê despesas de capital no valor de R$10.369.593.871,00 para o exercício
de  2014,  enquanto  as  operações  de  crédito  totalizam  R$3.281.408.679,00.
Adicionando-se ao montante das receitas de operação de crédito previstas os valores
da operação de crédito  a ser  contratada,  obtém-se um valor  inferior  ao  total  das
despesas de capital, o que atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição
Federal.

Cabe ainda salientar que o art. 40 da LRF autoriza os entes a concederem garantia
em operações de crédito internas ou externas. A esse respeito, o art. 9º da Resolução
nº 43  do Senado Federal,  de 2001,  estabelece que o saldo  global  das garantias
concedidas  pelos  estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos  municípios  não  poderá
exceder 22% da RCL. Segundo o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - referente ao 3º
quadrimestre de 2013, elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual
do total das garantias sobre a RCL encontra-se em 1,76%, inferior ao limite imposto
pelo Senado Federal.
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Conclusão
Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

5.075/2014 na forma original.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Jayro  Lessa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  João  Leite  -  Rômulo

Viegas - Duarte Bechir.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.076/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “autoriza o Poder
Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Interamericano  de
Desenvolvimento - BID - e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  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 aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise autoriza o Poder Executivo a realizar operação de crédito

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - em valor equivalente a até
US$ 50.000.000,00 para execução do Programa de Apoio à Inovação e Melhoria da
Produtividade Industrial de Minas Gerais.

Nos  termos  do  projeto,  os  recursos  resultantes  da  operação  de  crédito  serão
aplicados  em programa de  apoio  à  transferência  e  difusão tecnológica,  no  apoio
público ao financiamento de investimentos e atividades inovativas em empresas, em
projetos de desenvolvimento empresarial e empreendedorismo de alto impacto, na
implantação  ou  aprimoramento  de  centros  técnicos,  tecnológicos  e  de  apoio  à
inovação, além de ser usado como suporte aos investimentos para atualização dos
meios de produção.

O projeto de lei autoriza, ainda, o Poder Executivo a oferecer como contragarantia à
União as receitas geradas pelos seguintes impostos: (i) transmissão causa mortis e
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doação  de  quaisquer  bens  ou  direitos;  (ii)  operações  relativas  à  circulação  de
mercadorias  e  sobre  prestações  de  serviços  de  transporte  interestadual  e
intermunicipal e de comunicação; e (iii) propriedade de veículos automotores, além
dos recursos previstos nos arts. 157 e 159, I, "a", e Il da Constituição da República.
Tal contragarantia encontra respaldo no § 4º do art. 167 da citada Constituição, assim
como no art. 47 da Resolução nº 43 do Senado Federal, de 2001, que permitem a
vinculação das receitas supracitadas.

O  governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  639/2014,  ressalta  que a
referida operação de crédito visa “aumentar a competitividade de cadeias de valor
estratégicas, fortalecer a base empresarial e criar novas oportunidades de empregos
de  qualidade,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  do  Estado,  por  meio  de
investimento em diversos setores”.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  que analisou preliminarmente  a  matéria,
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, destacando “que a
autorização  legislativa  é  apenas  uma  condição  prévia  para  a  efetivação  do
empréstimo”,  sendo  ainda  necessárias  outras  medidas  de  cunho  normativo  ou
administrativo para sua concretização.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão
analisar, destacamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, em seu art. 32,
determina  que  o  Ministério  da  Fazenda  verifique  o  cumprimento  dos  limites  e
condições fixados pelo Senado Federal relativos à realização de operações de crédito
de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas direta ou
indiretamente,  e  que  o  ente  interessado  formalize  seu  pleito  demonstrando  o
atendimento das seguintes condições:

1 - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei
orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

2 - inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da
operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

3 - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
4 - autorização específica do Senado Federal,  quando se tratar de operação de

crédito externo;
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5 - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que
veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de
capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais
com finalidade precisa.

Quanto à verificação feita pelo Ministério da Fazenda,  destaca-se que o Estado
deverá  encaminhar  a  esse  órgão  o  pedido  de  autorização  para  a  realização  de
operação  de  crédito  acompanhado  da  autorização  legislativa,  conforme  dispõe  o
inciso II do art. 21 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001. Dessa forma, o
projeto  de  lei  em  comento  pretende  suprir  a  exigência  da  prévia  e  expressa
autorização em lei específica.

No que tange às exigências  da LRF, de  inclusão no orçamento ou em créditos
adicionais dos recursos provenientes da operação, e da Lei Federal n° 4.320, de 17
de março de 1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a lei de orçamento compreenderá
todas  as  receitas,  inclusive  as  de  operações  de  crédito  autorizadas  em  lei,
ressaltamos que os recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão
ser consignados como receita orçamentária do Estado, conforme dispõe o art. 3º do
projeto.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal estão consubstanciados nas
suas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. A primeira dispõe sobre os limites globais
para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária  dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios; e a segunda, sobre as operações de
crédito interno e externo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive
concessão de garantias, seus limites e condições de autorização.

A Resolução  n°  40,  de  2001,  determina,  em  seu  art.  3°,  que,  ao  final  do  15°
exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a
Dívida Consolidada Líquida - DCL - não poderá ser superior a duas vezes a Receita
Corrente Líquida - RCL. Dispõe, ainda, em seu art. 4°, que, no mesmo período citado
anteriormente,  o  excedente  apurado  ao  final  do  exercício  de  2001  deverá  ser
reduzido, no mínimo, à proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro.
Conforme  o  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  3º  quadrimestre  de  2013,
elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual da DCL sobre a RCL é
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de 183,38%, inferior, portanto, ao percentual do limite de endividamento, que é de
200%.

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  ao  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da
Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam
o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,
da LRF. A fim de viabilizar o que estabelece a Constituição Federal, o citado § 3°
dispõe que:

“Art. 32 - (...)
§ 3° - Para fins do disposto no inciso V do § 1°, considerar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das
despesas de capital executadas (...).”.

Com vistas à verificação de tal limite, a Lei nº 21.148, de 2014, - Lei Orçamentária
Anual - prevê despesas de capital no valor de R$ 10.369.593.871,00 para o exercício
de  2014,  enquanto  as  operações  de  crédito  totalizam  R$  3.281.408.679,00.
Adicionando-se ao montante das receitas de operação de crédito previstas os valores
da operação de crédito  a ser  contratada,  obtém-se um valor  inferior  ao  total  das
despesas de capital, o que atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição
Federal.

Cabe ainda salientar que o art. 40 da LRF autoriza os entes a concederem garantia
em operações de crédito internas ou externas. A esse respeito, o art. 9º da Resolução
nº 43  do Senado Federal,  de 2001,  estabelece que o saldo  global  das garantias
concedidas  pelos  estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos  municípios  não  poderá
exceder 22% da RCL. Segundo o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - referente ao 3º
quadrimestre de 2013, elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual
do total das garantias sobre a RCL encontra-se em 1,76%, inferior ao limite imposto
pelo Senado Federal.

No que tange à aplicação dos recursos do financiamento, ressaltamos que não há
previsão  expressa,  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -,  do
Programa  de  Apoio  à  Inovação  e  Melhoria  da  Produtividade  Industrial  de  Minas
Gerais, uma vez que se trata de nome fantasia do programa de operação de crédito.
Dessa  forma,  com  o  intuito  de  conferir  maior  clareza  e  transparência  à  norma,
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entendemos que deve constar no texto da lei que a execução dos recursos se dará
em ações e projetos previstos no PPAG, razão pela qual apresentamos a emenda
redigida ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

5.076/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (..)
Parágrafo único - Os recursos resultantes da operação de crédito a que se refere o

caput serão aplicados em atividades e projetos do Estado, especialmente em ações
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, relacionados à
execução de  projetos  integrantes  do  programa a  que  se  refere  o  art.  1º,  com  o
objetivo de aumentar a competitividade de cadeias de valor estratégicas, fortalecer a
base  empresarial  e  criar  novas  oportunidades  de  empregos  de  qualidade,
contribuindo  para  o  desenvolvimento  do  Estado,  por  meio  de  investimento  nas
seguintes áreas:”.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Rômulo Viegas, relator - João Leite - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.444/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos solicita à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento
Social - Sedese - pedido de informações sobre a implementação do Fundo Estadual
de Promoção dos Direitos Humanos - FEPDH -, criado pela Lei nº 13.666, de 2000.

Após publicação no Diário do Legislativo de 28/3/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob estudo pretende obter esclarecimentos acerca da implementação

do FEPDH, criado no ano de 2000, por meio da Lei nº 13.666. O requerimento em
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tela  decorreu  da  3ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,
realizada em 18/3/2013, com a finalidade de discutir a criação de mecanismos de
prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis e desumanas no Estado.

Registre-se, inicialmente, que a proposição se ampara no inciso X do art. 49 da
Constituição da República, que estabelece como competência do Poder Legislativo a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. Por sua vez, a Carta Mineira,
em seus arts. 73 e 74, atribui ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função
administrativa do Estado e estabelece, pelo § 2º do art. 54, a prerrogativa da Mesa da
Assembleia  de  encaminhar  a  secretário  de  Estado  pedido  escrito  de  informação,
dispondo que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade. Tem fundamento, por fim, no
art.  233,  XII,  do  Regimento  Interno,  que  autoriza  o  pedido  de  informações  às
autoridades estaduais pela Assembleia Legislativa, por intermédio de sua Mesa.

Nos termos da Lei nº 13.666, o FEPDH destina-se a oferecer suporte financeiro a
programas  de  promoção,  divulgação  e  defesa  dos  direitos  humanos,  nestes
compreendidos  os  direitos  individuais,  coletivos,  sociais,  econômicos,  políticos  e
culturais  garantidos  constitucional  e  legalmente,  e  projetos  que  visem  à
implementação das propostas de ação constantes no Programa Nacional de Direitos
Humanos.  Tal  norma  também  indica  quais  órgãos  públicos  e  entidades  não
governamentais poderão ser beneficiários, estabelece os requisitos para a concessão
de financiamento ou para o repasse de recursos, bem como especifica as condições
às quais estão sujeitas as operações a serem realizadas com recursos do FEPDH.

Foram designados como órgão gestor do Fundo a Secretaria Adjunta de Direitos
Humanos, constante da estrutura da extinta Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos, e como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais, tendo a lei ainda atribuído a supervisão financeira à Secretaria de Estado de
Fazenda. Considerando-se tais premissas, há que se registrar, portanto, que a atual
gestão do Fundo está a cargo da Subsecretaria de Direitos Humanos, vinculada à
Sedese, tendo em vista suas competências institucionais.

Cumpre destacar o teor do art. 4º da Lei nº 13.666, que dispõe sobre a origem dos
recursos do FEPDH, estabelecendo que deverão provir de “dotações consignadas no
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orçamento do Estado ou em créditos adicionais; doações, auxílios e contribuições de
qualquer  natureza;  retorno  dos  financiamentos  concedidos;  fianças  quebradas  ou
perdidas,  em  favor  do  Estado,  de  conformidade  com  o  disposto  na  legislação
processual  penal;  alocações efetuadas por  órgãos,  fundos e entidades federais  e
destinadas a programas de promoção e defesa dos direitos humanos; resultados de
aplicações financeiras de recursos do Fundo; 7% da renda líquida anual resultante da
exploração  da  Loteria  do  Estado  de  Minas  Gerais;  além  de  outras  fontes  não
especificadas”.

No entanto, conforme dados do Sistema Integrado de Administração Financeira de
Minas  Gerais  -  Siafi-MG  -,  obtidos  por  meio  de  consulta  realizada  em  9/4/2013,
inexistem receitas e despesas realizadas inerentes ao FEPDH, desde a sua criação,
em que pese as disposições contidas na Lei nº 13.666. Aliás, à análise das notas
taquigráficas colhidas na reunião inicialmente mencionada, essa mesma informação
fora  prestada  naquela  ocasião  pela  Subsecretária  de  Direitos  Humanos,  quando
afirmou que o Fundo carece de regulamentação e que nunca fora movimentado.

Nesse  contexto,  é  relevante  obter  esclarecimentos  da  Sedese acerca  de  quais
providências ou ações têm sido efetuadas com vistas a implementar o FEPDH, o que
se pretende por meio da proposição em tela.

Entendemos,  portanto,  ser  legítima a proposição em comento,  uma vez que as
informações  buscadas,  que  versam  sobre  a  aplicabilidade  da  Lei  nº  13.666  e  a
disponibilização dos recursos previstos para o financiamento das ações de promoção
e defesa de direitos humanos no Estado, são pertinentes ao exercício das atribuições
de fiscalização e controle constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.444/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.496/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria  do Deputado Duarte Bechir,  a  proposição em pauta tem por  objetivo
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solicitar  ao  Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  diretor-presidente  da
Companhia  Energética de  Minas Gerais  -  Cemig  -  pedido de  informação sobre o
programa de desligamento voluntário promovido por essa empresa.

O requerimento foi publicado no  Diário do Legislativo de 5/4/13 e encaminhado à
Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  "c",  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A  Cemig  é  uma  sociedade  anônima  de  economia  mista,  de  capital  aberto,

concessionária  de  serviços  públicos  essenciais  de  geração,  distribuição  e
comercialização de energia elétrica, controlada pelo Estado de Mingas Gerais, o qual
possui 51% do capital votante.

A sua constituição foi  autorizada pela Lei  nº  828, de 14 de dezembro de 1951,
regulamentada pelo Decreto nº 3.710, de 20 de fevereiro de 1952, e posteriormente
alterada pelas Leis nºs 8.655, de 18 de setembro de 1984, e 12.653, de 23 de outubro
de 1987.

A Cemig, como entidade paraestatal integrante da administração pública indireta,
sujeita-se ao regime de direito público nos planos constitucional, legal e regulamentar,
não obstante a sua forma societária e sua organização também serem tratadas pela
lei societária. No entanto, a entidade estatal não fica impedida de estabelecer normas
administrativas  para  a  consecução  dos  objetivos  estatutários  e  para  o  controle
finalístico da sociedade.  Dessa forma, pode promover,  por  exemplo,  programa de
desligamento voluntário, o qual é objeto do requerimento em análise.

No  que  toca  à  atuação  fiscalizadora  que  incumbe  à  Assembleia  Legislativa,  a
Constituição Mineira dispõe em seu art. 62, inciso XXXI, que é competência privativa
desta  Casa  fiscalizar  e  controlar  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da
administração indireta, como é o caso da Cemig.

Tendo  em  vista  o  acima  expendido,  julgamos  adequada  a  solicitação
consubstanciada no requerimento em pauta, com base na necessidade de fiscalizar a
regularidade do referido programa de desligamento voluntário adotado pela Cemig.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.496/2013.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.536/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio da proposição em epígrafe,  o deputado Tadeu Martins  Leite solicita  à

Presidência da Assembleia  seja encaminhado ao Comandante-Geral  do  Corpo de
Bombeiros Militar  pedido de  informações sobre quais providências  serão tomadas
para a devolução da escada Magirus ao Município de Montes Claros ou a aquisição
de equipamento semelhante para atender ao município.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O deputado Tadeu Martins  Leite,  por  meio  da  proposição em análise,  solicita  à

Presidência da Assembleia  seja encaminhado ao Comandante-Geral  do  Corpo de
Bombeiros Militar  pedido de  informações sobre quais providências  serão tomadas
para a devolução da escada Magirus ao Município de Montes Claros ou a aquisição
de equipamento semelhante para atender ao município.

O deputado esclarece no próprio requerimento  -  e em sua justificação -  que a
escada  em  questão  já  foi  objeto  do  Requerimento  nº  1.312/2011,  cuja  resposta,
encaminhada pelo Corpo de Bombeiros Militar,  não teria  indicado as providências
tomadas  para  sua  reafetação  ao  7º  Batalhão  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  de
Montes Claros,  ou para a aquisição de equipamento  semelhante para atender  ao
município.

A escada Magirus consiste em uma plataforma-escada de combate a incêndio que
funciona junto a um caminhão. A escada em questão teria sido adquirida por meio de
convênio com a Sudene para equipar o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, de
Montes Claros, e de lá teria sido retirada para manutenção em 2008. Em audiência
pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  realizada  em  Montes  Claros  no  dia
18/4/2013, foi dito que a escada teria sido transferida para utilização em Uberlândia,
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no Triângulo Mineiro, destinação que tem incomodado lideranças políticas do Norte
de Minas.

Consoante o exposto, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura
legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
atos ou omissões de integrantes de órgão do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.536/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.611/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde solicita à Presidência

da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de
informações sobre a assistência à saúde prestada às pessoas privadas de liberdade
nas  unidades  prisionais  do  Estado,  em  especial  com  relação  à  cobertura  de
atendimento e aos programas voltados para o controle da tuberculose.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise visa a solicitar informações sobre a assistência à saúde

prestada às pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais do Estado, em
especial com relação à cobertura de atendimento e aos programas voltados para o
controle  da  tuberculose.  O  pedido  se  justifica  pelas  altas  taxas  de  incidência  e
prevalência  da  doença  nas  prisões,  assim  como  pela  frequência  de  formas
resistentes da doença naquele ambiente.

A tuberculose,  doença  infectocontagiosa  causada  pela  bactéria  Mycobacterium
Tuberculosis  ou  pelo  Bacilo  de  Koch,  que  afeta  principalmente  os  pulmões,  é
considerada  como  uma  das  principais  causas  de  morbimortalidade,  atingindo
indistintamente diversas faixas etárias e classes sociais. A Organização Mundial da
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Saúde - OMS - estima que ocorram no mundo cerca de 8 a 9 milhões de casos novos
por ano e ao redor de 3 milhões de óbitos pela doença.

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2012, o Brasil registrou 70.047 novos
casos de tuberculose. A taxa de incidência da doença no mesmo período foi de 36,1
para cada 100 mil habitantes. Os dados mais recentes sobre óbitos provocados pela
tuberculose no País são de 2010, quando a doença vitimou 4,6 mil pessoas e a taxa
de mortalidade registrada foi de 2,4 para cada 100 mil habitantes.

O ressurgimento da tuberculose tem sido atribuído principalmente à infecção pelo
HIV,  ao aumento da pobreza,  às  altas taxas de imigração,  à desestruturação dos
programas  de  controle  e  à  baixa  aderência  ao  tratamento.  Esse  reaparecimento,
acompanhado da ascensão da resistência às drogas, agrava a situação.

A ocorrência da tuberculose em presídios, como um problema de saúde pública,
apresenta expressiva magnitude. Estudos sobre a saúde da população encarcerada
no Brasil mostram que a crescente taxa de ocupação prisional, sem a concomitante
adequação  de  estrutura  física  e  de  recursos  humanos,  somada  às  condições
precárias de higiene, ventilação e iluminação solar nas celas, compõe um cenário
frequente no sistema prisional. Essa situação produz riscos para o adoecimento de
detentos e cria  condições favoráveis  à infecção pelo Mycobacterium Tuberculosis,
além da disseminação da tuberculose.

Estudo  publicado,  em  2012,  no  Scielo (Disponível  em:  <http://
www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-07072012000100002&script=sci_arttext>.
Acesso em 4/5/2013), mostrou as diversas dificuldades para o desenvolvimento de
ações de saúde em presídios, principalmente no campo preventivo. No que concerne
aos  obstáculos  para  o  controle  da  tuberculose,  identificou  a  existência  de
peculiaridades sociais e psicológicas relacionadas à organização e ao funcionamento
da instituição prisional, ressaltando-se a subvalorização dos sintomas da doença, a
inadequação de programas de controle da tuberculose à população carcerária e as
dificuldades  de  acesso  à  assistência  de  saúde,  decorrentes  da  priorização  da
segurança, pelas autoridades penitenciárias, em detrimento da saúde.

Da mesma forma,  o artigo  Estudo Epidemiológico  da Tuberculose Pulmonar  no
Hospital Penitenciário e Sanatório Professor Otávio Lobo no período de 2001-2006
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(Disponível  em:  <http://inseer.ibict.br/rbsp/index.php/rbsp/article/viewFile/59/58>.
Acesso  em  4/5/2013),  mostrou  que  a  infraestrutura  das  penitenciárias  e  seu
funcionamento criam riscos adicionais para a transmissão da doença: superlotação,
pouca ventilação, condições sanitárias adversas, baixo nível socioeconômico e uso
de  drogas.  Além  desses  fatores,  as  frequentes  transferências,  a  demora  na
identificação  de  presos  suspeitos  de  apresentar  tuberculose  e  o  descuido  nos
procedimentos  de  controle  e  terapia  são  também  considerados  como  prováveis
causas para a eclosão da doença em prisões.

O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário - PNSSP  -, instituído pela
Portaria Interministerial nº 1.777, de 9/9/2003, tem como objetivo primordial garantir o
acesso à saúde pelas pessoas privadas de liberdade (em alas masculinas, femininas
e psiquiátricas), oferecendo ações e serviços de atenção básica dentro das unidades
prisionais.

As ações do plano são voltadas para a prevenção, a promoção e o tratamento de
agravos  em  saúde,  primando  pela  atenção  integral  em:  saúde  bucal,  saúde  da
mulher, doenças sexualmente transmissíveis, aids e hepatites virais, saúde mental,
controle  da  tuberculose,  hipertensão  e  diabetes,  hanseníase,  assistência
farmacêutica básica, imunizações e coletas de exames laboratoriais.

As  ações  são  desenvolvidas  por  equipes  multiprofissionais,  compostas
minimamente por médico, cirurgião dentista, psicólogo, assistente social, enfermeiro e
auxiliar de enfermagem

O acesso aos demais níveis de atenção em saúde, ou seja, o acesso a serviços de
média e alta complexidade previstos no plano, é pactuado e definido no âmbito de
cada estado em consonância com os planos diretores de regionalização e aprovação
da Comissão Intergestores Bipartite e do Conselho Estadual de Saúde.

Para que haja a oferta dessas ações e desses serviços de saúde,  in loco,  pela
equipe  multiprofissional  em atuação nas unidades penitenciárias,  é preciso  que o
estado  se  qualifique  ao  PNSSP.  Atualmente  são  18  os  estados  qualificados  ao
PNSSP, entre os quais se inclui Minas Gerais.

Para  o  desenvolvimento  dessa  política,  os  Ministérios  da  Saúde  e  da  Justiça
disponibilizam  aos  estados  e  municípios,  entre  outros  recursos,  o  Incentivo  para
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Atenção  à  Saúde  no  Sistema  Penitenciário,  destinado  ao  custeio  das  ações  e
serviços de saúde desenvolvidos nas unidades prisionais.

Além  do  cofinanciamento  do  Incentivo  para  Atenção  à  Saúde  no  Sistema
Penitenciário,  conforme  a  Portaria  Interministerial  nº  1.777/2003,  o  Ministério  da
Justiça é responsável  pelo financiamento da adequação do espaço físico para os
serviços de saúde nas unidades prisionais e a aquisição de equipamentos de saúde
para essas unidades.

O Ministério  da  Saúde repassa,  ainda,  trimestralmente  aos estados qualificados
vários  medicamentos  da  atenção básica  para  o  atendimento  das  pessoas  presas
vinculadas  às  equipes  de  saúde  do  sistema  penitenciário.  Os  medicamentos
distribuídos constam na Portaria GM nº 3.270, de 26/10/2010.

Em Minas Gerais, o PNSSP foi implantado em 2003. Para as ações de prevenção
direcionadas aos sentenciados das unidades prisionais, a Secretaria de Estado da
Saúde conta com a parceria da Secretaria de Estado de Defesa Social, com a rede
estadual de laboratórios de saúde pública, coordenada pela Fundação Ezequiel Dias,
e com as secretarias municipais de saúde, por meio das coordenações de DSTs e
Aids.

No Estado, o Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, para o exercício
de 2013, apresenta a Ação nº 4213 -  Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade, com a finalidade de promover o acesso às ações de saúde aos privados
de liberdade.

Entretanto,  apesar  de  todos  os  esforços  para  a  atenção  à  saúde  das  pessoas
privadas de liberdade, tanto em âmbito nacional quanto estadual, a tuberculose ainda
é um problema de saúde pública no Brasil, e, conforme os dados que apresentamos,
a  doença  encontra  campo  fértil  para  disseminação  nos  presídios.  Entendemos,
portanto, que o pedido de informações ora apresentado é oportuno.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54,
§ 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

A  proposição  não  apresenta,  portanto,  vício  de  iniciativa,  e  as  informações
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solicitadas são de relevante interesse para a sociedade, motivos pelos quais somos
favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.611/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.190/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão  de  Segurança Pública,  por  meio  da  proposição  em  tela,  solicita  à

presidência da Casa seja enviado ao chefe da Polícia Civil e ao comandante-geral da
Polícia Militar pedido de informações sobre o total de drogas, explosivos e armas de
fogo apreendidos nos três últimos anos em Minas Gerais, especificando os tipos e a
quantidade de entorpecentes apreendidos em cada ano.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/2/2014,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública solicita seja

enviado ao chefe da Polícia Civil e ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de
informações sobre o total de drogas, explosivos e armas de fogo apreendidos nos
três  últimos  anos  em  Minas  Gerais,  especificando  os  tipos  e  a  quantidade  de
entorpecentes apreendidos em cada ano.

Em  caráter  preliminar,  cumpre  ressaltar  a  procedência  jurídica  e  normativa  da
proposição. Nesse sentido, ela se sustenta no art. 54, § 3º, da Constituição Estadual,
que  dispõe  sobre  o  encaminhamento  de  “pedido  de  informação  a  dirigente  de
entidade da administração indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e a outras
autoridades estaduais” cuja “recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a
prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a
responsabilização”.

Ademais, está prevista a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar
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os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, no art. 49, X, da
Constituição Federal, e nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual. Nestes últimos, tal
competência  pode ser  mesmo interpretada como dever,  na  medida  em  que esse
controle externo se baseia no direito da sociedade a um “governo honesto, obediente
à lei e eficaz” (caput do art. 73 da Constituição Estadual). Por fim, o art. 233, XII, do
Regimento Interno,  disciplina  a tramitação de requerimentos contendo pedidos  de
informação,  dirigidos  a  autoridades  estaduais,  sobre  fatos  sujeitos  a  controle  e
fiscalização. Portanto, sem vício de iniciativa, a proposição em tela configura legítima
atividade da Casa, ostentando tipificado lastro constitucional e regimental.

Após  essas  considerações,  que  fundamentam  a  legitimidade  e  a  legalidade  da
solicitação  em  tela,  passamos  à  análise  de  seu  mérito,  pela  ótica  da  motivação
suficiente e da finalidade específica que a justificam. Cumpre ressaltar, nesse sentido,
que  a  proposição  trata  de  tema  que  tem  sido  uma  constante  nas  reuniões  e
audiências públicas realizadas pela Comissão de Segurança Pública desta Casa nas
duas últimas legislaturas. Reflete, também, diversos e frequentes eventos noticiados
pelos meios de comunicação e apurados pelos órgãos competentes nos anos mais
recentes, relacionados especificamente com assaltos a bancos, por vezes com uso
de explosivos em terminais de autoatendimento, ferimentos e mortes resultantes do
uso de arma de fogo e apreensão de drogas em todo o Estado.

A  solicitação  em  análise  sustenta-se  e  justifica-se,  pois,  precisamente  nas
informações destacadas acima, já que apenas com base em dados concretos poderá
esta Casa, por meio de sua Comissão de Segurança Pública, prosseguir com ações
mais  objetivas e devidamente focadas visando a exercer suas funções precípuas.
Ressalte-se, nesse sentido, que esse tipo de iniciativa do Poder Legislativo do Estado
caracteriza a sua já mencionada competência de fiscalizar e controlar  os atos  do
Poder Executivo, competência essa que pode, como dito anteriormente, ser também
interpretada  como  dever.  Dessarte,  mediante  o  exercício  dessa  competência,
concretiza-se  seu  papel  de  intermediação  com  vistas  ao  atendimento  das
necessidades da sociedade.

Esses  comentários  apontam  que  a  proposição  em  tela,  para  além  de  sua
procedência jurídica e normativa, se assenta sobre finalidade específica e relevante e
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se reveste de motivação suficiente e justificada, o que embasa o seu acolhimento.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.190/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2014

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

LEGISLATURA EM 15/4/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair  Nogueira -  Dilzon Melo  -  Neider  Moreira -  André Quintão  -  Antônio Carlos

Arantes -  Cabo Júlio  -  Carlos  Pimenta -  Cássio Soares -  Doutor  Wilson Batista  -
Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil
Pereira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião
por  falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de
amanhã,  dia  16,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem do  dia:  (- A ordem do  dia
anunciada foi publicada na edição anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.048/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade
pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Capelinha - Aciac -, com
sede no Município de Capelinha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/3/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.048/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Capelinha - Aciac -, com sede no
Município de Capelinha.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  72,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere legalmente constituída; e, no art. 74, que as atividades de seus diretores e
conselheiros  não serão remuneradas,  sob qualquer forma ou pretexto,  sendo-lhes
vedado o recebimento de lucros, dividendos ou vantagens de qualquer espécie.

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

Projeto de Lei nº 5.048/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Rômulo Viegas - Adalclever Lopes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.074/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Casa de Apoio da Divina Providência, com sede no
Município de Almenara.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/3/2014  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 5.074/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Casa  de  Apoio  da  Divina  Providência,  com  sede  no  Município  de
Almenara.

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.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

Projeto de Lei nº 5.074/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Apoio da Divina Providência

- CADP -, com sede no Município de Almenara.”.
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Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Rômulo Viegas - Adalclever Lopes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.696/2013
(Nova redação, nos termos do § 1°do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Redação
O Projeto  de  Lei  n°  4.696/2013,  de  autoria  do  deputado  Gilberto  Abramo,  que

acrescenta área à Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de
14/6/2010,  e  dá  outras  providências,  foi  aprovado  no  2°  turno,  na  forma  do
Substitutivo n° 2 ao vencido no 1° turno.

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.

Durante a discussão do parecer,  foi  apresentada pelo deputado Wander Borges
sugestão de alteração no texto do art. 1°, com a qual concordou o relator.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.696/2013
Altera os limites da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de

14 de junho de 2010.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de 14 de

junho de 2010, alterado pelo Decreto n° 46.322, de 30 de setembro de 2013, com
fundamento  na Lei  n°  19.555,  de  9  de agosto de 2011,  passa a ter  os  limites  e
confrontações estabelecidos nos incisos do anexo desta lei,  perfazendo uma área
total aproximada de 2.644,4640ha (dois mil seiscentos e quarenta e quatro vírgula
quatro mil seiscentos e quarenta hectares).

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Adalclever Lopes, relator - Wander Borges.
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ANEXO
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2014)

I - Gleba 01: a descrição tem início no vértice P-1, de coordenadas N 7760509,3298
m e E 612427,8340 m; daí segue para o P-2, de coordenadas N 7760423,5296 m e E
612753,8245  m; daí  segue para  o  P-3,  de  coordenadas  N 7760401,9995 m e  E
613030,1550  m; daí  segue para  o  P-4,  de  coordenadas  N 7760251,2316 m e  E
613077,1777  m; daí  segue para  o  P-5,  de  coordenadas  N 7760071,5638 m e  E
613135,8124  m; daí  segue para  o  P-6,  de  coordenadas  N 7759967,0247 m e  E
613143,0247  m; daí  segue para  o  P-7,  de  coordenadas  N 7759873,6582 m e  E
613009,8743  m; daí  segue para  o  P-8,  de  coordenadas  N 7759828,5494 m e  E
612913,9958  m; daí  segue para  o  P-9,  de  coordenadas  N 7759701,1668 m e  E
612949,4766 m; daí  segue para o P-10, de coordenadas N 7759497,8079 m e E
613203,7351 m; daí  segue para o P-11, de coordenadas N 7759388,0377 m e E
613319,6653 m; daí  segue para o P-12, de coordenadas N 7759277,8975 m e E
613422,6455 m; daí  segue para o P-13, de coordenadas N 7759210,4674 m e E
613512,2656 m; daí  segue para o P-14, de coordenadas N 7759162,2773 m e E
613603,8657 m; daí  segue para o P-15, de coordenadas N 7759072,3971 m e E
613732,8960 m; daí  segue para o P-16, de coordenadas N 7758950,9769 m e E
613892,8462 m; daí  segue para o P-17, de coordenadas N 7759030,6045 m e E
613990,1072 m; daí  segue para o P-18, de coordenadas N 7759121,2855 m e E
614031,6500 m; daí  segue para o P-19, de coordenadas N 7759202,8623 m e E
614119,5268 m; daí segue para o P-20, de coordenadas N 7759396,3995 m e E
614190,0116 m; daí segue para o P-21, de coordenadas N 7759424,2273 m e E
614116,1177 m; daí  segue para o P-22,  de coordenadas N 7759869,0970 m e E
614103,6398 m; daí  segue para o P-23, de coordenadas N 7759952,3528 m e E
614161,2848 m; daí  segue para o P-24, de coordenadas N 7760127,4131 m e E
614225,0004 m; daí  segue para o P-25, de coordenadas N 7760267,7082 m e E
614363,7949 m; daí  segue para o P-26, de coordenadas N 7760355,2099 m e E
614410,3780 m; daí  segue para o P-27, de coordenadas N 7760467,8801 m e E
614425,7266 m; daí  segue para o P-28, de coordenadas N 7760643,9907 m e E
614801,7663 m; daí  segue para o P-29, de coordenadas N 7760723,4574 m e E
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614896,0758 m; daí  segue para o P-30, de coordenadas N 7760799,1700 m e E
614946,4070 m; daí  segue para o P-31, de coordenadas N 7760917,1809 m e E
614984,0306 m; daí  segue para o P-32, de coordenadas N 7760981,4603 m e E
615062,1017 m; daí  segue para o P-33, de coordenadas N 7760951,4422 m e E
615256,0651 m; daí  segue para o P-34, de coordenadas N 7760868,2139 m e E
615367,2607 m; daí  segue para o P-35, de coordenadas N 7760571,3030 m e E
615574,2887 m; daí  segue para o P-36, de coordenadas N 7760474,6177 m e E
615647,4172 m; daí  segue para o P-37, de coordenadas N 7760397,4779 m e E
615737,7392 m; daí  segue para o P-38, de coordenadas N 7760242,6145 m e E
616045,8460 m; daí  segue para o P-39, de coordenadas N 7760152,6095 m e E
616161,2329 m; daí  segue para o P-40,  de coordenadas N 7760115,8802 m e E
616116,3729 m; daí segue para o P-41, de coordenadas N 7760056,7894 m e E
616098,9279 m; daí  segue para o P-42, de coordenadas N 7759985,7546 m e E
616110,1667 m; daí segue para o P-43, de coordenadas N 7759871,6623 m e E
616072,8519 m; daí  segue para o P-44, de coordenadas N 7759807,6661 m e E
616094,8151 m; daí  segue para o P-45, de coordenadas N 7759758,1448 m e E
616150,7365 m; daí  segue para o P-46, de coordenadas N 7759699,6228 m e E
616267,5363 m; daí  segue para o P-47, de coordenadas N 7759604,8729 m e E
616361,1562 m; daí  segue para o P-48, de coordenadas N 7759506,8724 m e E
616465,7896 m; daí  segue para o P-49, de coordenadas N 7759284,8205 m e E
616470,9051 m; daí  segue para o P-50, de coordenadas N 7759122,1269 m e E
616386,4176 m; daí  segue para o P-51, de coordenadas N 7759031,4867 m e E
616400,7481 m; daí  segue para o P-52, de coordenadas N 7758970,2868 m e E
616467,5272 m; daí  segue para o P-53, de coordenadas N 7758955,1878 m e E
616579,4214 m; daí  segue para o P-54, de coordenadas N 7758608,5417 m e E
616318,9219 m; daí  segue para o P-55, de coordenadas N 7758373,0876 m e E
616127,5683 m; daí  segue para o P-56, de coordenadas N 7758368,1594 m e E
615915,7175 m; daí  segue para o P-57, de coordenadas N 7758578,0852 m e E
615904,1523 m; daí  segue para o P-58, de coordenadas N 7758791,3749 m e E
615783,3098 m; daí  segue para o P-59, de coordenadas N 7758850,5234 m e E
615586,7438 m; daí  segue para o P-60, de coordenadas N 7758768,1069 m e E
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615423,8181 m; daí  segue para o P-61, de coordenadas N 7758600,7469 m e E
615348,9171 m; daí  segue para o P-62, de coordenadas N 7758618,4091 m e E
615180,1606 m; daí  segue para o P-63, de coordenadas N 7758602,0784 m e E
615076,6787 m; daí  segue para o P-64, de coordenadas N 7758418,3791 m e E
614988,7758 m; daí  segue para o P-65, de coordenadas N 7757813,9375 m e E
614805,8259 m; daí  segue para o P-66, de coordenadas N 7757690,7546 m e E
614690,4474 m; daí  segue para o P-67, de coordenadas N 7757588,1058 m e E
614218,5969 m; daí  segue para o P-68, de coordenadas N 7757348,8298 m e E
614179,6543 m; daí  segue para o P-69,  de coordenadas N 7756990,1118 m e E
614189,7846 m; daí  segue para o P-70, de coordenadas N 7756644,5786 m e E
614468,5839 m; daí  segue para o P-71, de coordenadas N 7756414,3895 m e E
614650,5049 m; daí  segue para o P-72, de coordenadas N 7756268,9230 m e E
614673,9005 m; daí  segue para o P-73, de coordenadas N 7756127,6164 m e E
614679,8414 m; daí  segue para o P-74, de coordenadas N 7756021,3238 m e E
614653,0366 m; daí  segue para o P-75, de coordenadas N 7755300,7825 m e E
614642,1069 m; daí  segue para o P-76, de coordenadas N 7755221,7524 m e E
614646,3579 m; daí  segue para o P-77,  de coordenadas N 7755112,5772 m e E
614666,2419 m; daí  segue para o P-78, de coordenadas N 7754938,5199 m e E
614598,2967 m; daí  segue para o P-79, de coordenadas N 7755053,1601 m e E
614475,8566 m; daí  segue para o P-80,  de coordenadas N 7755116,8602 m e E
614440,8465 m; daí  segue para o P-81, de coordenadas N 7755242,9505 m e E
614241,1562 m; daí  segue para o P-82, de coordenadas N 7755302,1906 m e E
614094,1359 m; daí  segue para o P-83, de coordenadas N 7755357,3307 m e E
613993,1058 m; daí  segue para o P-84, de coordenadas N 7755354,7797 m e E
613795,6733 m; daí  segue para o P-85, de coordenadas N 7755214,4973 m e E
613582,1549 m; daí  segue para o P-86, de coordenadas N 7754492,6398 m e E
613372,4280 m; daí  segue para o P-87, de coordenadas N 7754028,9375 m e E
613156,4159 m; daí  segue para o P-88, de coordenadas N 7753589,6467 m e E
612937,8689 m; daí  segue para o P-89, de coordenadas N 7753403,4450 m e E
612792,5340 m; daí  segue para o P-90, de coordenadas N 7753161,5599 m e E
612339,4519 m; daí  segue para o P-91, de coordenadas N 7753348,2921 m e E
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612165,5560 m; daí  segue para o P-92, de coordenadas N 7753464,6228 m e E
611790,8508 m; daí segue para o P-93, de coordenadas N 7753392,9654 m e E
611414,0056 m; daí segue para o P-94, de coordenadas N 7753618,5369 m e E
611361,3660 m; daí segue para o P-95, de coordenadas N 7753925,6491 m e E
611294,4398 m; daí  segue para o P-96,  de coordenadas N 7754117,4855 m e E
611112,6652 m; daí  segue para o P-97,  de coordenadas N 7754467,5426 m e E
610930,2206 m; daí  segue para o P-98, de coordenadas N 7754721,8316 m e E
610793,5355 m; daí  segue para o P-99, de coordenadas N 7755013,2333 m e E
610711,0930 m; daí segue para o P-100, de coordenadas N 7755270,2131 m e E
610724,6886 m; daí segue para o P-101, de coordenadas N 7755434,6985 m e E
610874,6362 m; daí segue para o P-102, de coordenadas N 7755596,4579 m e E
610951,2372 m; daí segue para o P-103, de coordenadas N 7755772,4431 m e E
610915,8622 m; daí segue para o P-104, de coordenadas N 7756017,4661 m e E
610875,8832 m; daí segue para o P-105, de coordenadas N 7756227,1060 m e E
611747,6207 m; daí segue para o P-106, de coordenadas N 7756394,5927 m e E
612847,5040 m; daí segue para o P-107, de coordenadas N 7756622,3829 m e E
613519,3752 m; daí segue para o P-108, de coordenadas N 7757805,5050 m e E
613118,8247 m; daí segue para o P-109, de coordenadas N 7757474,1546 m e E
612138,9530 m; daí segue para o P-110, de coordenadas N 7757217,1121 m e E
611802,3300 m; daí segue para o P-111, de coordenadas N 7756782,8926 m e E
611207,2626 m; daí segue para o P-112, de coordenadas N 7756571,3209 m e E
610822,6512 m; daí segue para o P-113, de coordenadas N 7756858,9867 m e E
610441,2521 m; daí segue para o P-114, de coordenadas N 7756859,7922 m e E
610340,6539 m; daí segue para o P-115, de coordenadas N 7756974,9849 m e E
610253,7392 m; daí segue para o P-116, de coordenadas N 7757046,4288 m e E
610038,2292 m; daí segue para o P-117, de coordenadas N 7757364,3101 m e E
610014,0736 m; daí segue para o P-118, de coordenadas N 7757559,8912 m e E
609941,4369 m; daí segue para o P-119, de coordenadas N 7757892,0896 m e E
610457,5250 m; daí segue para o P-120, de coordenadas N 7758085,8112 m e E
610898,7842 m; daí segue para o P-121, de coordenadas N 7758121,8248 m e E
611059,4282 m; daí segue para o P-122, de coordenadas N 7758335,3989 m e E
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611056,2502 m; daí segue para o P-123, de coordenadas N 7758589,5712 m e E
611455,9536 m; daí segue para o P-124, de coordenadas N 7758820,5770 m e E
611705,4824 m; daí segue para o P-125, de coordenadas N 7758832,0370 m e E
611707,4124 m; daí segue para o P-126, de coordenadas N 7758856,2371 m e E
611707,0825 m; daí segue para o P-127, de coordenadas N 7758890,9771 m e E
611700,5824 m; daí segue para o P-128, de coordenadas N 7758984,9373 m e E
611695,0625 m; daí segue para o P-129, de coordenadas N 7759118,7075 m e E
611652,9924 m; daí segue para o P-130, de coordenadas N 7759154,8276 m e E
611631,2524 m; daí segue para o P-131, de coordenadas N 7759143,4023 m e E
611798,9118 m; daí segue para o P-132, de coordenadas N 7759165,7201 m e E
612177,4318 m; daí segue para o P-133, de coordenadas N 7759323,1896 m e E
612343,0132 m; daí segue para o P-134, de coordenadas N 7759781,7119 m e E
612050,2670 m; daí segue para o P-135, de coordenadas N 7760430,4797 m e E
612234,3736 m; daí segue para o P-136, de coordenadas N 7760551,7599 m e E
612347,0538  m; daí  segue para  o  P-1,  de  coordenadas  N 7760509,3298 m e  E
612427,8340 m, ponto inicial desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e os dados encontram-se
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45°Wgr, fuso-23,
tendo como datum o WGS-84.

II  -  Gleba  02:  a  descrição  tem  início  no  vértice  P-137,  de  coordenadas  N
7754228,6268 m e E 615540,9652 m; daí segue para o P-138, de coordenadas N
7754302,6631 m e E 615302,3057 m; daí segue para o P-139, de coordenadas N
7754297,9422 m e E 615019,6382 m; daí segue para o P-140, de coordenadas N
7754335,3194 m e E 614845,9666 m; daí segue para o P-141, de coordenadas N
7754372,2607 m e E 614737,4975m; daí  segue para o P-142, de coordenadas N
7754425,6702 m e E 614626,0338 m; daí segue para o P-143, de coordenadas N
7754501,9101 m e E 614548,8908 m; daí segue para o P-144, de coordenadas N
7754633,7535 m e E 614524,9376 m; daí segue para o P-145, de coordenadas N
7754853,9424 m e E 614582,2976 m; daí segue para o P-146, de coordenadas N
7754906,6132 m e E 614657,8769 m; daí segue para o P-147, de coordenadas N
7755094,9972 m e E 614729,8439 m; daí segue para o P-148, de coordenadas N
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7755208,9683 m e E 614711,0710 m; daí segue para o P-149, de coordenadas N
7755257,5374 m e E 614701,8190 m; daí segue para o P-150, de coordenadas N
7755331,6235 m e E 614708,1250 m; daí segue para o P-151, de coordenadas N
7755513,2358 m e E 614790,9842 m; daí segue para o P-152, de coordenadas N
7755507,0808 m e E 614925,7874 m; daí segue para o P-153, de coordenadas N
7755515,6852 m e E 615284,4731 m; daí segue para o P-154, de coordenadas N
7756167,3529 m e E 615284,4731 m; daí segue para o P-155, de coordenadas N
7756333,2271 m e E 615440,7154 m; daí segue para o P-156, de coordenadas N
7756452,3383 m e E 615521,6326 m; daí segue para o P-157, de coordenadas N
7756755,9248 m e E 615634,4408 m; daí segue para o P-158, de coordenadas N
7756768,0528 m e E 615832,1492 m; daí segue para o P-159, de coordenadas N
7756816,5529 m e E 615896,8193 m; daí segue para o P-160, de coordenadas N
7756833,7929 m e E 615948,7294 m; daí segue para o P-161, de coordenadas N
7756940,4831 m e E 616148,3597 m; daí segue para o P-162, de coordenadas N
7756874,6829 m e E 616132,1297 m; daí segue para o P-163, de coordenadas N
7756939,1810 m e E 616192,9608 m; daí segue para o P-164, de coordenadas N
7757008,2112 m e E 616251,8199 m; daí segue para o P-165, de coordenadas N
7757017,6312 m e E 616295,0900 m; daí segue para o P-166, de coordenadas N
7757017,4182 m e E 616295,4930 m; daí segue para o P-167, de coordenadas N
7756988,5611 m e E 616350,0801 m; daí segue para o P-168, de coordenadas N
7756928,5910 m e E 616386,0501 m; daí segue para o P-169, de coordenadas N
7756765,9707 m e E 616581,2704 m; daí segue para o P-170, de coordenadas N
7756767,2307 m e E 616710,4207 m; daí segue para o P-171, de coordenadas N
7756325,0308 m e E 617117,9103 m; daí segue para o P-172, de coordenadas N
7756305,0208 m e E 617116,3003 m; daí segue para o P-173, de coordenadas N
7756132,9605 m e E 617263,3305 m; daí segue para o P-174, de coordenadas N
7756094,9004 m e E 617240,3904 m; daí segue para o P-175, de coordenadas N
7756101,5704 m e E 617226,9004 m; daí segue para o P-176, de coordenadas N
7756106,4404 m e E 617199,4004 m; daí segue para o P-177, de coordenadas N
7756106,8904 m e E 617157,1903 m; daí segue para o P-178, de coordenadas N



1007
____________________________________________________________________________

7756105,2304 m e E 617137,4003 m; daí segue para o P-179, de coordenadas N
7756104,0304 m e E 617128,6603 m; daí segue para o P-180, de coordenadas N
7756099,0204 m e E 617113,0302 m; daí segue para o P-181, de coordenadas N
7756094,8404 m e E 617098,7902 m; daí segue para o P-182, de coordenadas N
7756084,3304 m e E 617075,9002 m; daí segue para o P-183, de coordenadas N
7756057,3104 m e E 617025,3301 m; daí segue para o P-184, de coordenadas N
7756031,5803 m e E 616982,2500 m; daí segue para o P-185, de coordenadas N
7756012,9203 m e E 616956,6499 m; daí segue para o P-186, de coordenadas N
7755980,7413 m e E 616921,7499 m; daí segue para o P-187, de coordenadas N
7755969,6813 m e E 616911,3899 m; daí segue para o P-188, de coordenadas N
7755946,3112 m e E 616885,5808 m; daí segue para o P-189, de coordenadas N
7755946,2912 m e E 616885,5108 m; daí segue para o P-190, de coordenadas N
7755905,2311 m e E 616899,0808 m; daí segue para o P-191, de coordenadas N
7755889,1311 m e E 616902,5908 m; daí segue para o P-192, de coordenadas N
7755871,8111 m e E 616902,1408 m; daí segue para o P-193, de coordenadas N
7755808,7010 m e E 616891,9308 m; daí segue para o P-194, de coordenadas N
7755775,4509 m e E 616891,0908 m; daí segue para o P-195, de coordenadas N
7755702,9508 m e E 616895,2108 m; daí segue para o P-196, de coordenadas N
7755659,6807 m e E 616902,0208 m; daí segue para o P-197, de coordenadas N
7755642,1407 m e E 616908,0808 m; daí segue para o P-198, de coordenadas N
7755628,6407 m e E 616914,9208 m; daí segue para o P-199, de coordenadas N
7755596,5106 m e E 616938,5908 m; daí segue para o P-200, de coordenadas N
7755550,9805 m e E 616984,4709 m; daí segue para o P-201, de coordenadas N
7755544,8805 m e E 616982,1009 m; daí segue para o P-202, de coordenadas N
7755491,1704 m e E 616986,3509 m; daí segue para o P-203, de coordenadas N
7755472,1904 m e E 616984,7209 m; daí segue para o P-204, de coordenadas N
7755455,7804 m e E 616985,9709 m; daí segue para o P-205, de coordenadas N
7755431,0803 m e E 616984,9909 m; daí segue para o P-206, de coordenadas N
7755416,4603 m e E 616982,1809 m; daí segue para o P-207, de coordenadas N
7755384,8702 m e E 616961,9808 m; daí segue para o P-208, de coordenadas N
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7755295,9401 m e E 616939,8208 m; daí segue para o P-209, de coordenadas N
7755217,5300 m e E 616939,9208 m; daí segue para o P-210, de coordenadas N
7755144,8498 m e E 616950,7508 m; daí segue para o P-211, de coordenadas N
7755074,2297 m e E 616951,5308 m; daí segue para o P-212, de coordenadas N
7755058,4197 m e E 616956,4808 m; daí segue para o P-213, de coordenadas N
7754972,6209 m e E 616954,0117 m; daí segue para o P-214, de coordenadas N
7754972,6150 m e E 616954,0316 m; daí segue para o P-215, de coordenadas N
7754913,9993 m e E 616915,2860 m; daí segue para o P-216, de coordenadas N
7754832,2017 m e E 616840,1825 m; daí segue para o P-217, de coordenadas N
7754750,4458 m e E 616758,8724 m; daí segue para o P-218, de coordenadas N
7754741,4181 m e E 616634,5740 m; daí segue para o P-219, de coordenadas N
7754679,9243 m e E 616475,7509 m; daí segue para o P-220, de coordenadas N
7754657,7569 m e E 616348,2608 m; daí segue para o P-221, de coordenadas N
7754553,2128 m e E 616226,4229 m; daí segue para o P-222, de coordenadas N
7754482,4419 m e E 615983,6827 m; daí segue para o P-223, de coordenadas N
7754427,8655 m e E 615778,3267 m; daí segue para o P-224, de coordenadas N
7754257,3475 m e E 615677,8057 m; daí segue para o P-225, de coordenadas N
7754228,6268 m e E 615540,9652 m; daí segue para o P-137, de coordenadas N
7754228,6268  m  e  E  615540,9652  m,  ponto  inicial  desta  descrição.  Todas  as
coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico
Brasileiro, e os dados encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central 45°Wgr, fuso-23, tendo como datum o WGS-84.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.442/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao advogado-geral do Estado pedido
de informações sobre estudos técnicos e ações específicas para a implementação do
Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos - FEPDH -, criado pela Lei nº
13.666, de 2000.
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Após publicação no Diário do Legislativo de 28/3/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  sob  estudo  tem  a  finalidade  de  obter  esclarecimentos  sobre  a

existência de estudos técnicos e ações específicas no âmbito da Advocacia-Geral do
Estado -AGE -visando à implementação do FEPDH, criado no ano de 2000, por meio
da Lei nº 13.666. O requerimento em tela decorreu da 3ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos, realizada em 18/3/2013, com a finalidade de discutir
a  criação de mecanismos  de prevenção à  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas
cruéis e desumanas no Estado.

Registre-se, inicialmente, que a proposição se ampara no inciso X do art. 49 da
Constituição da República, que estabelece como competência do Poder Legislativo a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. Por sua vez, a Carta Mineira,
em seus arts. 73 e 74, atribui ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função
administrativa do Estado e estabelece, pelo § 3º do art. 54, a prerrogativa da Mesa da
Assembleia de encaminhar a autoridades estaduais pedido de informação, dispondo
que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação
falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a  responsabilização.  Tem
fundamento, por fim, no art. 233, XII, do Regimento Interno, que autoriza o pedido de
informações às autoridades estaduais pela Assembleia Legislativa, por intermédio de
sua Mesa.

Nos termos da Lei nº 13.666, o FEPDH destina-se a oferecer suporte financeiro a
programas  de  promoção,  divulgação  e  defesa  dos  direitos  humanos,  nestes
compreendidos  os  direitos  individuais,  coletivos,  sociais,  econômicos,  políticos  e
culturais  garantidos  constitucional  e  legalmente,  e  projetos  que  visem  à
implementação das propostas de ação constantes no Programa Nacional de Direitos
Humanos.  Tal  norma  também  indica  quais  órgãos  públicos  e  entidades  não
governamentais poderão ser beneficiários, estabelece os requisitos para a concessão
de financiamento ou para o repasse de recursos, bem como especifica as condições
às quais estão sujeitas as operações a serem realizadas com recursos do FEPDH.

Foram designados como órgão gestor do Fundo a Secretaria Adjunta de Direitos
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Humanos, constante da estrutura da extinta Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos, e como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais, tendo a lei ainda atribuído a supervisão financeira à Secretaria de Estado de
Fazenda. Considerando-se tais premissas, há que se registrar, portanto, que a atual
gestão do Fundo está a cargo da Subsecretaria de Direitos Humanos, vinculada à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, tendo em vista suas competências
institucionais.

Cumpre destacar o teor do art. 4º da Lei nº 13.666, que dispõe sobre a origem dos
recursos do FEPDH, estabelecendo que deverão provir de “dotações consignadas no
orçamento do Estado ou em créditos adicionais; doações, auxílios e contribuições de
qualquer  natureza;  retorno  dos  financiamentos  concedidos;  fianças  quebradas  ou
perdidas,  em  favor  do  Estado,  de  conformidade  com  o  disposto  na  legislação
processual  penal;  alocações efetuadas por  órgãos,  fundos e entidades federais  e
destinadas a programas de promoção e defesa dos direitos humanos; resultados de
aplicações financeiras de recursos do Fundo; 7% da renda líquida anual resultante da
exploração  da  Loteria  do  Estado  de  Minas  Gerais;  além  de  outras  fontes  não
especificadas”.

No entanto, conforme dados do Sistema Integrado de Administração Financeira de
Minas  Gerais  -  Siafi-MG  -,  obtidos  por  meio  de  consulta  realizada  em  9/4/2013,
inexistem receitas e despesas realizadas inerentes ao FEPDH, desde a sua criação,
em que pesem as disposições contidas na Lei nº 13.666. Aliás, à análise das notas
taquigráficas colhidas na reunião inicialmente mencionada, essa mesma informação
fora  prestada  naquela  ocasião  pela  Subsecretária  de  Direitos  Humanos,  quando
afirmou  que  o  fundo  carece  de  regulamentação  e  que  nunca  fora  movimentado.
Segundo ela, tal situação teria gerado, inclusive, uma consulta à AGE com vistas a
sanar o problema, até o momento sem resposta.

Nesse contexto, são necessários esclarecimentos acerca da existência de estudos
técnicos, pareceres ou outros encaminhamentos eventualmente efetuados pela AGE
como forma de propiciar a implementação do fundo, o que se pretende por meio da
solicitação em tela.

Entendemos,  portanto,  ser  legítima a proposição em comento,  uma vez que as
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informações buscadas, que versam sobre a aplicabilidade da Lei nº 13.666 e a real
disponibilização dos recursos previstos para o financiamento das ações de promoção
e defesa de direitos humanos no Estado, são pertinentes ao exercício das atribuições
de fiscalização e controle constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.442/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.443/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao governador do Estado pedido de
informações sobre a implementação do Fundo Estadual de Promoção dos Direitos
Humanos  -  FEPDH  -,  a  previsão  de  aporte  financeiro  e  os  recursos  a  serem
destinados, especificando-se o período, nos termos, especialmente, do art. 4º da Lei
nº 13.666, de 2000.

Após publicação no Diário do Legislativo de 28/3/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  sob  estudo  tem  a  finalidade  de  obter  esclarecimentos  sobre  a

implementação do FEPDH, criado no ano de 2000, por meio da Lei  nº 13.666. O
requerimento em tela decorreu da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos
Humanos,  realizada  em  18/3/2013,  com  a  finalidade  de  discutir  a  criação  de
mecanismos  de  prevenção  à  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis  e
desumanas no Estado.

Nos termos da Lei nº 13.666, o FEPDH destina-se a oferecer suporte financeiro a
programas  de  promoção,  divulgação  e  defesa  dos  direitos  humanos,  nestes
compreendidos  os  direitos  individuais,  coletivos,  sociais,  econômicos,  políticos  e
culturais  garantidos  constitucional  e  legalmente,  e  projetos  que  visem  à
implementação das propostas de ação constantes no Programa Nacional de Direitos
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Humanos.  Tal  norma  também  indica  quais  órgãos  públicos  e  entidades  não
governamentais poderão ser beneficiários, estabelece os requisitos para a concessão
de financiamento ou para o repasse de recursos, bem como especifica as condições
às quais estão sujeitas as operações a serem realizadas com recursos do FEPDH.

Foram designados como órgão gestor do Fundo a Secretaria Adjunta de Direitos
Humanos, constante da estrutura da extinta Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos, e como agente financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais, tendo a lei ainda atribuído a supervisão financeira à Secretaria de Estado de
Fazenda. Considerando-se tais premissas, há que se registrar, portanto, que a atual
gestão do Fundo está a cargo da Subsecretaria de Direitos Humanos, vinculada à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, tendo em vista suas competências
institucionais.

Cumpre destacar o teor do art. 4º da Lei nº 13.666, que dispõe sobre a origem dos
recursos do FEPDH, o qual estabelece que deverão provir de “dotações consignadas
no orçamento do Estado ou em créditos adicionais; doações, auxílios e contribuições
de qualquer natureza; retorno dos financiamentos concedidos; fianças quebradas ou
perdidas,  em  favor  do  Estado,  de  conformidade  com  o  disposto  na  legislação
processual  penal;  alocações efetuadas por  órgãos,  fundos e entidades federais  e
destinadas a programas de promoção e defesa dos direitos humanos; resultados de
aplicações financeiras de recursos do Fundo; 7% da renda líquida anual resultante da
exploração  da  Loteria  do  Estado  de  Minas  Gerais;  além  de  outras  fontes  não
especificadas”.

No entanto, conforme dados do Sistema Integrado de Administração Financeira de
Minas  Gerais  -  Siafi-MG  -,  obtidos  por  meio  de  consulta  realizada  em  9/4/2013,
inexistem receitas e despesas realizadas inerentes ao FEPDH, desde a sua criação,
em que pesem as disposições contidas na Lei nº 13.666. Aliás, à análise das notas
taquigráficas colhidas na reunião inicialmente mencionada, essa mesma informação
fora  prestada  naquela  ocasião  pela  Subsecretária  de  Direitos  Humanos,  quando
afirmou que o fundo carece de regulamentação e que nunca fora movimentado.

Nesse  contexto,  são  imprescindíveis  os  esclarecimentos  do  governo  do  Estado
sobre  a  implementação  do  FEPDH,  inclusive  no  que  se  refere  à  eventual



1013
____________________________________________________________________________

regulamentação da Lei  nº  13.666.  Do mesmo modo,  verifica-se  a importância  de
serem obtidas informações acerca de recursos direcionados ao Fundo, em especial
no que toca à aplicação das verbas legalmente previstas, o que justifica a proposta
ora analisada.

Registre-se,  por  fim,  que  a  proposição  se  ampara  no  inciso  X  do  art.  49  da
Constituição da República, que estabelece como competência do Poder Legislativo a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da
Carta Mineira, os quais, em simetria, atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o
exercício da função administrativa do Estado.

Entendemos,  portanto,  ser  legítima a proposição em comento,  uma vez que as
informações  buscadas,  que  versam  sobre  a  aplicabilidade  da  Lei  nº  13.666  e  a
disponibilização dos recursos previstos para o financiamento das ações de promoção
e defesa de direitos humanos no Estado, são pertinentes ao exercício das atribuições
de fiscalização e controle constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.443/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.498/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde solicita à Presidência

da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de
informações sobre a implantação e o cronograma de funcionamento do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - Samu - Macro-Sul do Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/4/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise visa a solicitar informações sobre a implantação e o

cronograma de funcionamento do Samu Macro-Sul do Estado.



1014
____________________________________________________________________________

A organização  da Rede  de  Atenção às  Urgências  busca articular  e  integrar  no
âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -  todos  os  equipamentos  de  saúde
necessários  para  oferecer  atendimento  humanizado  e  integral  aos  usuários  em
situação de urgência  nos  serviços de  saúde.  O sistema da Rede de Atenção às
Urgências é hierarquizado e regulado, organizado em redes regionais de atenção às
urgências em níveis crescentes de complexidade e responsabilidade. O atendimento
aos usuários com quadros agudos deve ser prestado por todas as portas de entrada
dos serviços de saúde do SUS, possibilitando a resolução integral da demanda ou
transferindo-a, responsavelmente, para atendimento em unidade que preste serviços
de maior complexidade, se for o caso.

Para atender à população, a Rede de Atenção às Urgências dispõe do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - Samu - e de Centrais de Regulação Médica das
Urgências,  cujo  principal  objetivo  é  prestar  pronto  atendimento  à  vítima  após
ocorrência de agravos que possam levar a sofrimento, sequelas ou morte.

O Samu 192 foi criado em 2003 em um acordo entre o Brasil e a França, por meio
de  uma  solicitação  do  Ministério  da  Saúde.  Sua  oficialização  foi  efetivada  pelo
Ministério da Saúde por meio do Decreto nº 5.055, de 27/4/2004.

Atualmente, o Samu 192 é regido no Brasil pela Portaria nº 1.010, de 21/5/2012, e
constituído  por  178  Centrais  de  Regulação  das  Urgências,  presentes  em  2.528
municípios brasileiros. A cobertura populacional do Samu 192 no Brasil é de 70,3%, o
que  equivale  a  mais  de  134  milhões  de  pessoas,  segundo  dados  do  Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística de 2012.

A Rede  Regional  de  Atenção  às  Urgências  e  Emergências,  desenvolvida  pelo
governo de Minas Gerais, visa a integrar os serviços de saúde e minimizar a sua
fragmentação.  De acordo com a  Política  de  Regionalização e  Universalização do
Atendimento, a rede foi baseada no Plano Diretor de Regionalização do Estado e tem
como centro de comunicação a Atenção Primária à Saúde.

Dentro da perspectiva de regionalização no Estado, o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2012, contemplou a região
Sul com meta física de uma rede implantada e financeira de R$14.500.000,00, na
Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência.



1015
____________________________________________________________________________

Entretanto, a implantação da rede não foi concluída em 2012. Por isso, na revisão
do PPAG para o exercício de 2013, foi incluída novamente meta física de uma rede
implantada para a Região Sul, na Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência.

Assim, tendo em vista o arcabouço legal que garante a implantação da Rede de
Urgência e Emergência na Região Macro-Sul do Estado e o atraso na finalização de
sua  implantação,  entendemos  que  o  pedido  de  informações  ora  apresentado  é
oportuno.

No que concerne à iniciativa,  o pedido  de informações do Poder  Legislativo às
autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da
administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62,
XXXI, da Constituição Estadual.

A  proposição  não  apresenta,  portanto,  vício  de  iniciativa,  e  as  informações
solicitadas são de relevante interesse para a sociedade, motivos pelos quais somos
favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.498/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.550/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Participação Popular, a proposição em pauta tem por

objetivo solicitar ao Presidente desta Casa seja encaminhado ao secretário de Estado
de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas pedido de
informações  acerca  dos  critérios  utilizados  para  definição  da  localização  e
implantação  das  9.661  cisternas  de  placa  para  armazenamento  de  água  para
consumo humano,  502  cisternas  para  produção  de alimentos  e  1.736  barragens,
todas constantes em convênio com o Ministério de Desenvolvimento Social, e ainda
600  sistemas  simplificados  de  água  e  170  barreiros,  conforme  convênio  com  o
Ministério da Integração Nacional.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 18/4/2013 e encaminhado
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à Mesa para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O convênio celebrado entre o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e a Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte
de Minas tem por objeto o apoio à implantação de tecnologias sociais de acesso à
água no Estado de Minas Gerais, por meio de cisternas e pequenas barragens que
beneficiarão famílias de baixa renda com dificuldade de acesso à água para consumo
humano e produção de alimentos. O convênio objetiva também apoiar projetos de
desenvolvimento de cadeias agroalimentares e proporcionar capacitação em gestão
da água às famílias da referida região, contribuindo para a garantia de segurança
alimentar e nutricional.

O impacto dessas intervenções é considerado estratégico para diminuir o uso de
caminhões-pipa  e  outras  medidas  emergenciais  contra  a  seca.  A integração  de
barraginhas e lagos de múltiplo uso permite aumentar a disponibilidade de água nas
propriedades rurais e a construção de cisternas visa melhorar a vida dessa população
carente.

Por essas razões, é lícita a indagação sobre quais critérios serão utilizados para a
implantação  dessas  tecnologias  nas  citadas  localidades,  conforme  consta  no
requerimento  em  apreço.  Trata-se  de  legítima  forma  de  exercício  da  função
fiscalizadora  dos atos  do  Poder  Executivo  que incumbe à Assembleia  Legislativa,
conforme previsto na Constituição do Estado em seu art. 62, inciso XXXI.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.550/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.560/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por meio do requerimento

em  tela,  solicita  ao  presidente  da  Assembleia  que  encaminhe  ao  secretário
extraordinário  da  Copa  do  Mundo  pedido  de  informações  sobre  os  contratos  e
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aditivos celebrados com a empresa Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas
S.A., com envio a esta Casa de cópias dos referidos documentos.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  18/4/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Uma das ações resultantes da adequação do Estádio Governador Magalhães Pinto

- Mineirão - para a Copa do Mundo de 2014 foi a transferência da gestão desse
equipamento  esportivo  para  a  iniciativa  privada.  Antes  da  reforma da  arena,  sua
gestão  era  de  competência  da  autarquia  estadual  Administração  de  Estádios  do
Estado de Minas Gerais - Ademg.

Com a escolha de Belo Horizonte como uma das cidades-sede da Copa de 2014,
foi firmada uma parceria público-privada entre o governo do Estado e o Consórcio
Minas Arena para a execução das obras de adequação do Mineirão. Constituído por
três  empreiteiras,  o  consórcio  detinha  a  competência  de  realizar,  com  recursos
próprios, a reforma da arena e de operar os espaços públicos do estádio por 25 anos.

A despeito das informações divulgadas pelo governo estadual  e pelo Consórcio
Minas Arena em relação à reforma e à gestão do Mineirão, é difícil ter acesso aos
documentos que nortearam a parceria, o que compromete o poder de fiscalização dos
atos do  Poder  Executivo  por  esta  Casa.  Julgamos  que a  disponibilização desses
documentos pode contribuir  para identificar eventuais desvios em relação tanto ao
cumprimento do contrato por parte do consórcio quanto à atuação do Poder Executivo
como fiscalizador das ações executadas pelo Minas Arena na gestão do Mineirão.

Enfim, a solicitação do requerimento em análise é respaldada pelo art. 54, § 2º, da
Constituição Estadual, que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de solicitar
informações a dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. Desse
modo, como as informações solicitadas são pertinentes e a proposição não encontra
óbices jurídicos que impeçam sua tramitação, somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.560/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
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Alencar da Silveira Jr., relator.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.612/2013

Mesa da Assembleia
Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública solicita à
Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  Comandante  do  Corpo  de
Bombeiros  Militar  em  Montes  Claros  pedido  de  informações  sobre  o  efetivo  da
corporação  no  município,  incluindo  prognósticos  de  demanda  e  reposição  de
bombeiros, e sobre a infraestrutura,  no que se refere a viaturas,  equipamentos e
deficiências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública solicita à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  Comandante  do  Corpo  de
Bombeiros  Militar  em  Montes  Claros  pedido  de  informações  sobre  o  efetivo  da
corporação  no  município,  incluindo  prognósticos  de  demanda  e  reposição  de
bombeiros, e sobre a infraestrutura,  no que se refere a viaturas,  equipamentos e
deficiências.

A proposição é resultado da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança
Pública, realizada em 18/4/2013, em Montes Claros, que teve por finalidade debater a
situação da polícia judiciária na região, bem como a necessidade da construção de
um batalhão do Corpo de Bombeiros nesse município. O reaparelhamento do Corpo
de Bombeiros e a reformulação da Defesa Civil como um todo em Montes Claros
foram  considerados  necessidades  urgentes,  sobretudo  em  face  do  aumento  da
frequência e da intensidade de tremores de terra na cidade. Dessa forma, é grande a
demanda  por  investimentos  estaduais  no  7º  Batalhão  do  Corpo  de  Bombeiros,
localizado em Montes Claros.

Consoante o exposto, a proposição não apresenta vício de iniciativa nem configura
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legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
atos ou omissões de integrantes de órgão do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.612/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.613/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao delegado regional da Polícia Civil
em  Montes Claros  pedido  de  informações  sobre  o  efetivo  da  polícia  judiciária  no
município,  incluindo prognósticos de  demanda e reposição de policiais,  e  sobre  a
infraestrutura  da  Polícia  Civil  local  no  que  se  refere  a  viaturas,  equipamentos  e
deficiências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Delegado Regional da Polícia Civil
em  Montes Claros  pedido  de  informações  sobre  o  efetivo  da  polícia  judiciária  no
município,  incluindo prognósticos de  demanda e reposição de policiais,  e  sobre  a
infraestrutura  da  Polícia  Civil  local  no  que  se  refere  a  viaturas,  equipamentos  e
deficiências.

A proposição é resultado da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança
Pública, realizada em 18/4/2013, em Montes Claros, que teve por finalidade debater a
situação da polícia judiciária na região, bem como a necessidade da construção de
um batalhão do Corpo de Bombeiros nesse município. Na ocasião, a sociedade local,
parlamentares  estaduais  e  outras  autoridades  locais  manifestaram  preocupações
diversas quanto à capacidade operacional da Polícia Civil em Montes Claros e região,



1020
____________________________________________________________________________

razão  pela  qual  vários  defenderam  a  necessidade  de  maiores  investimentos  na
polícia judiciária.

Consoante o exposto, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura
legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
atos ou omissões de integrantes de órgão do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.613/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.615/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Comandante da Polícia Militar em
Montes Claros pedido de informações sobre o efetivo da corporação no município,
inclusive  com  prognósticos  de  demanda  e  reposição  de  policiais,  e  sobre  a
infraestrutura, em termos de viaturas e equipamentos.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  26/4/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Comandante da Polícia Militar em
Montes Claros pedido de informações sobre o efetivo da corporação no Município,
inclusive  com  prognósticos  de  demanda  e  reposição  de  policiais,  e  sobre  a
infraestrutura, em termos de viaturas e equipamentos.

A proposição é resultado da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança
Pública, realizada em 18/4/2013, em Montes Claros, que teve por finalidade debater a
situação da polícia judiciária na região, bem como a necessidade da construção de
um batalhão do Corpo de Bombeiros nesse município. Na reunião, a Polícia Militar
compareceu e prestou esclarecimentos,  que evidenciaram que a polícia ostensiva
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local se encontra mais bem estruturada se comparada à Polícia Civil. Todavia, tendo
em vista o aumento da criminalidade e da violência na cidade, a sociedade local,
parlamentares estaduais e outras autoridades reivindicam maiores investimentos na
Polícia Militar da região.

Consoante o exposto, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura
legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
atos ou omissões de integrantes de órgão do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.615/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.642/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de Crack e Outras Drogas requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado ao
subsecretário de Políticas sobre Drogas pedido de informações sobre o montante de
recursos repassados ao Estado proveniente de leilões de produtos apreendidos do
tráfico de drogas nos últimos cinco anos.

Após a publicação no Diário do Legislativo de 9/5/2013, vem a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Primeiramente,  cumpre  esclarecer  que  o  pedido  de  informações  do  Poder

Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54
e 62, XXXI, da Carta Mineira. O art. 54, § 3º, da Constituição Estadual estabelece que
“a  Mesa da  Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informação  a  dirigente  de
entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a
responsabilização”.
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O requerimento em análise tem por objetivo solicitar informações sobre o montante
de recursos que foram repassados ao Estado, nos últimos cinco anos, provenientes
de  leilões  de  bens  apreendidos  de  pessoas  que  cometeram  crime  de  tráfico  de
drogas.  Isso  porque  um  dos  recursos  que  constituem  o  Fundo  Estadual  de
Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren - é o produto da
alienação de bens advindos de condenação por tráfico ilícito de drogas, perdidos, na
forma da lei, em favor da União, e que venham a ser transferidos ao fundo, conforme
dispõe o art. 3º, inciso III, da Lei nº 12.462, de 7/4/1997, que cria o Funpren.

Os recursos do Funpren, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 12.462, de 1997, se
destinam  à  realização  de  programas  de  prevenção  do  uso  de  entorpecentes;
desenvolvimento, em conjunto com os diversos segmentos da sociedade, de projetos
de formação profissional para tratamento e recuperação de dependentes, bem como
para  repressão  e  controle  de  uso  ou  tráfico  de  drogas;  incentivo  à  formação de
grupos de apoio para atendimento aos usuários  de drogas e aos seus familiares;
confecção  de  textos  educativos  para  divulgação  junto  a  grupos  de  risco,  com
informações sobre prevenção e tratamento de uso de entorpecentes.

Os procedimentos de apreensão, arrecadação e destinação de bens de acusados
de tráfico de drogas estão definidos na Lei nº 11.343, de 23/8/2006, conhecida como
Lei de Drogas. Essa lei determina no art. 63 que, ao proferir a sentença de mérito, o
juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado
ou declarado indisponível. O § 2º desse artigo estabelece que compete à Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça - Senad - a alienação dos
bens apreendidos cujo perdimento já tenha sido decretado em favor da União. A lei
dispõe ainda, no seu art. 64, que a União, por intermédio da Senad, poderá firmar
convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a
prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários ou
dependentes, e a atuação na repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito
de drogas, para que equipamentos e recursos por ela arrecadados sejam liberados
para a implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas.

Como  os  recursos  destinados  à  prevenção,  tratamento,  reinserção  social  e
repressão ao tráfico de entorpecentes são escassos, é importante ter conhecimento
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de quanto é transferido ao Estado pela União. Por esse motivo, somos favoráveis à
aprovação  do  requerimento  em  análise.  No  entanto,  como  é  a  Senad  o  órgão
responsável pela alienação e leilão dos bens apreendidos e posterior repasse aos
Estados, apresentamos ao final desse parecer o Substitutivo nº 1, no qual solicitamos
ao  Subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas  informações  sobre  os  recursos
repassados pela Senad ao Estado nos últimos cinco anos.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 4.642/2013

na forma do Substitutivo nº1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas requer a V.
Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ao  Subsecretário  de  Políticas  sobre
Drogas pedido de informações sobre o montante de recursos proveniente de leilões
de bens apreendidos no Estado de pessoas condenadas por tráfico ou envolvidas em
atividades  ilícitas  de  produção  ou  venda  de  drogas  que  foram  repassados  pela
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça - Senad - nos
últimos cinco anos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.691/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública requer à

Presidência da Assembleia seja enviado ao Secretário de Defesa Social pedido de
informações sobre o efetivo das unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais - CBMMG - nas Regiões Metropolitanas do Vale do Aço e de Belo Horizonte,
especificando-se as unidades.

Após publicação no Diário do Legislativo de 10/5/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O  Requerimento  nº  4.691/2013,  decorrente  da  5ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão de Segurança Pública, realizada em Timóteo, em 26/4/2013, foi motivado
pelo propósito de se conhecerem os efetivos do CBMMG nas unidades das duas
regiões  metropolitanas  do  Estado,  considerando-se  que  o  conhecimento  desses
números e de sua distribuição seria indispensável para subsidiar o debate sobre a
implantação de um pelotão da corporação no Município de Timóteo, antiga e sentida
reivindicação local.

Sob o aspecto jurídico,  a proposição em exame se fundamenta no princípio da
separação dos Poderes e no conhecido sistema de freios e contrapesos - um de seus
desdobramentos  basilares  -,  oriundo  da  doutrina  clássica  e  acolhido  pelo  direito
constitucional  positivo  brasileiro.  Coaduna-se,  pois,  com  a  competência  do  Poder
Legislativo de fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, tal como consta no art.
49, X, da Constituição Federal.

Ademais, ampara-se nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual, que impõem ao
Poder Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado
em todos os seus espaços e aspectos institucionais. Apoia-se também no art. 54, §
2º, que assegura à Mesa da Assembleia Legislativa a prerrogativa de encaminhar a
Secretário de Estado pedido escrito de informação. Ressalte-se que a recusa, o não
atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa importam crime
de responsabilidade.

Assenta-se, de resto, nos arts. 100, IX, e 79, VIII, “c”, do Regimento Interno, que
facultam às comissões o direito de solicitar à Mesa encaminhamento de pedido de
informação às autoridades estaduais sobre fato sujeito a controle e fiscalização da
Assembleia Legislativa e em razão da matéria compreendida em sua denominação
ou da finalidade de sua constituição: no caso, trata-se de atribuições da Comissão de
Segurança Pública, de vez que a atuação do CBMMG se enquadra no art. 102, XV,
“a” e “e”. Portanto, a proposição em tela configura legítimo exercício de fiscalização e
controle, ostentando lastro constitucional e regimental.

Quanto ao mérito, o pedido de informações interessa ao Estado e à sociedade civil
mineira. O art. 144 da Constituição Federal insere os corpos de bombeiros militares
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entre os órgãos responsáveis pela preservação da ordem pública, bem como pela
incolumidade das pessoas e do patrimônio. O art. 142, II, da Constituição Estadual
lhes atribui “a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e o
combate  a  incêndio,  perícias  de  incêndio,  busca  e  salvamento”.  Tais  atividades
exigem  um  aparato  material  adequado,  sem  o  qual  se  transformariam  em  mero
enunciado abstrato.

Ocorre que tem faltado a Timóteo uma unidade do CBMMG. Essa carência passou
a ser cada vez mais sentida, na medida em que a população local já beira 85 mil
pessoas e só poderia ser socorrida, na eventualidade de sinistros e outros acidentes,
a  partir  de  cidades  vizinhas  como  Ipatinga  ou  Coronel  Fabriciano.  Ademais,  as
estradas  federais  que atravessam  o município  demandam  frequentes  serviços  de
socorro  a  acidentes,  em grande  parte  recorrendo aos  cuidados  operacionais  dos
bombeiros militares.

Por fim, ressalte-se a proximidade - mais ainda, a integração geofísica - da região
com o Parque Estadual do Rio Doce. Com seus 36.000ha, em boa parte localizados
no Município de Timóteo, estendendo-se ainda por Marliéria e Dionísio, é a maior
área  contínua  de  Mata  Atlântica  original  preservada  em  Minas  Gerais,  uma
excepcional região de proteção à biodiversidade e um sistema lacustre classificado
entre  os  três  maiores  do  Brasil.  Semelhante  tesouro  ecológico  carece  de  uma
atenção especial contra sinistros, ainda mais quando a experiência internacional vem
demonstrando a interligação entre cidade, campo e floresta, seja positivamente, em
proveito  da  população,  seja  negativamente,  como  potencial  de  generalização  e
descontrole  de  incêndios  se  não  combatidos  com  a  presteza  e  a  intensidade
suficientes.

Levando-se em conta os fatos narrados, o pedido de informação é oportuno para
que a ALMG se muna das dados adequados à avaliação consciente e rigorosa sobre
a  necessidade  de  implantar-se  um  pelotão  de  bombeiros  militares  em  Timóteo.
Todavia, é preciso melhorar a proposição original, endereçando o pedido à autoridade
mais adequada a respondê-lo, que é o Comandante-Geral do CBMMG, e focalizando
a informação no que de fato interessa para o caso em análise, que são os efetivos
alocados na Região Metropolitana do Vale do Aço, com detalhamento por unidades.
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Sendo assim, passa a apoiar-se no art.  54, § 3º,  que assegura à Assembleia a
prerrogativa  de  “encaminhar  pedido  de  informação  [...]  ao  Comandante-Geral  da
Polícia Militar e a outras autoridades estaduais”, cuja “recusa, ou o não atendimento
no  prazo  de  trinta  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração
administrativa, sujeita a responsabilização”.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.691/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja
enviado ao Comandante-Geral do CBMMG pedido de informações sobre os efetivos
dessa  corporação  localizados  na  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço,  com
especificação numérica por unidades.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.692/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública requer à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  comandante-geral  do  CBMMG
pedido de informações “sobre os dados estatísticos, o número de incêndios ocorridos
no Município de Timóteo nos últimos dez anos e a relação de ocorrências de todos os
tipos no mesmo período, especificando-se cada uma”.

Após publicação no Diário do Legislativo de 10/5/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise teve origem na 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Segurança Pública, realizada no dia 26/4/2013, em Timóteo, na qual se discutiu a
implementação de unidade do Corpo de Bombeiros nesse município. O requerimento
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foi motivado pelo propósito de se obter a relação completa dos incêndios ocorridos no
município em dez anos,  tanto  na  área urbana quanto  na zona rural,  inclusive  no
interior do Parque Estadual do Rio Doce, assim como as demais ocorrências de todo
tipo. Conhecer esses números e sua distribuição espacial seria indispensável para
subsidiar o debate sobre a implantação local de uma companhia ou um pelotão da
corporação, antigo e sentido pleito dos cidadãos.

Sob o aspecto jurídico,  a proposição em exame se fundamenta no princípio da
separação dos Poderes e no conhecido sistema de freios e contrapesos - um de seus
desdobramentos  basilares  -,  oriundo  da  doutrina  clássica  e  acolhido  pelo  direito
constitucional  positivo  brasileiro.  Coaduna-se,  pois,  com  a  competência  do  Poder
Legislativo de fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, tal como consta no art.
49, X, da Constituição Federal.

Ademais, ampara-se nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual, que impõem ao
Poder Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado
em todos os seus espaços e aspectos institucionais. Apoia-se também no art. 54, §
3º, que assegura à Mesa da Assembleia Legislativa a prerrogativa de “encaminhar
pedido  de  informação  [...]  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  e  a  outras
autoridades estaduais”, cuja “recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou
a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a
responsabilização”.

Assenta-se, de resto, nos arts. 100, IX, e 79, VIII, “c”, do Regimento Interno, que
facultam às comissões o direito de solicitar à Mesa encaminhamento de pedido de
informação às autoridades estaduais sobre fato sujeito a controle e fiscalização da
Assembleia Legislativa e em razão da matéria compreendida em sua denominação
ou da finalidade de sua constituição: no caso, trata-se de atribuição da Comissão de
Segurança Pública, de vez que a atuação do CBMMG se enquadra no art. 102, XV,
“a” e “e”. Portanto, a proposição em tela configura legítimo exercício de fiscalização e
controle, ostentando lastro constitucional e regimental.

Quanto ao mérito, o pedido de informações interessa ao Estado e à sociedade civil
mineira. O art. 144 da Constituição Federal insere os corpos de bombeiros militares
entre os órgãos responsáveis pela preservação da ordem pública, bem como pela
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incolumidade das pessoas e do patrimônio. O art. 142, II, da Constituição Estadual
lhes atribui “a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e o
combate  a  incêndio,  perícias  de  incêndio,  busca  e  salvamento”.  Tais  atividades
exigem  um  aparato  material  adequado,  sem  o  qual  se  transformariam  em  mero
enunciado abstrato.

Ocorre  que  tem  faltado  uma  unidade  do  CBMMG  em  Timóteo.  Essa  carência
passou a ser cada vez mais sentida, na medida em que a população local já beira 85
mil  pessoas  e  só  poderia  ser  socorrida,  na  eventualidade  de  sinistros  e  outros
acidentes,  a  partir  de  cidades  vizinhas  como  Ipatinga  ou  Coronel  Fabriciano.
Ademais, as estradas federais e estaduais que atravessam o Município demandam
frequentes  serviços  de  socorro  a  acidentes  variados,  em  grande  parte  exigindo
cuidados operacionais afetos aos bombeiros militares.

Por fim, ressalte-se a proximidade - mais ainda a integração geofísica - da região
com o Parque Estadual do Rio Doce. Com seus 36.000ha, em boa parte localizados
no Município de Timóteo, estendendo-se ainda por Marliéria e Dionísio, representa a
maior  área contínua de mata atlântica original  preservada em Minas Gerais,  uma
excepcional região de proteção à biodiversidade e um sistema lacustre classificado
entre  os  três  maiores  do  Brasil.  Semelhante  tesouro  ecológico  carece  de  uma
atenção especial contra sinistros, ainda mais quando a experiência internacional vem
demonstrando a interligação entre cidade, campo e floresta, seja positivamente, em
proveito  do  bem-estar  da  população,  seja  negativamente,  como  potencial  de
generalização  e  descontrole  de  incêndios  se  não  combatidos  com  presteza  e
intensidade suficientes.

Levando-se em conta os fatos narrados, o pedido de informação é oportuno para
que a ALMG se muna de dados adequados à avaliação consciente e rigorosa sobre a
necessidade de implantar-se uma companhia ou um pelotão de bombeiros militares
em  Timóteo.  Todavia,  levando-se  em  conta  as  preocupações  verbalizadas  na
audiência pública realizada na Câmara Municipal dessa cidade, é preciso melhorar a
proposição original, clareando e especificando suas intenções.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.692/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ao comandante-geral do CBMMG pedido de informações sobre todas
as  ocorrências  havidas  no  Município  de  Timóteo  nos  últimos  dez  anos,
independentemente de espécie e de grau de gravidade, tanto na área urbana quanto
na  zona  rural,  inclusive  a  relação  dos  sinistros  verificados  no  interior  do  Parque
Estadual do Rio Doce, neste último caso abarcando também as matas localizadas
nos  territórios  de  Marliéria  e  Dionísio,  especificando-se  cada  uma  das  referidas
ocorrências.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.836/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, atendendo

a requerimento do deputado Tadeu Martins Leite, a proposição em epígrafe tem por
finalidade  solicitar  ao  presidente  desta  Casa  seja  encaminhado  ao  secretário  de
Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre a situação da
licitação da obra de construção do Centro de Convenções e Convivência com a Seca,
em Montes Claros.

Publicado no Diário do Legislativo de 30/5/2013, foi o requerimento encaminhado à
Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 243 da Lei Delegada nº 180, de 2011, a Secretaria de Estado

de  Transporte  e  Obras  Públicas  tem  por  finalidade  planejar,  coordenar,  controlar,
regular e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas a transportes e obras
públicas,  especialmente  no  que  se  refere  a  infraestrutura  de  transporte  terrestre,
aeroviário,  hidroviário,  terminais de transportes de passageiros e cargas,  estrutura
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operacional de transportes, regulação e concessão de serviços de transportes.
Consoante  notícias  veiculadas  na  internet,  deveria  ter  sido  iniciada  em  2011  a

construção do Centro de Convenções e Convivência com a Seca, em um terreno às
margens da Lagoa Interlagos, no Município de Montes Claros. A licitação da obra já
estaria em andamento, sendo que a obra custaria R$15.000.000,00 e seria financiada
pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais.

Vale ressaltar, ainda, que a Carta Estadual, no que tange à atuação fiscalizadora
que  incumbe  à  Assembleia  Legislativa,  determina,  em  seu  art.  62,  XXXI,  a
competência privativa desta Casa para fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.836/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.918/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria  da  Comissão de Segurança Pública,  a  proposição em tela  requer  à

Presidência da ALMG seja enviado ao comandante do 49º Batalhão da PMMG pedido
de  informações  sobre  as  operações  de  abordagem  preventiva  conhecidas  como
“Para, Pedro” feitas com o objetivo de prevenir assaltos contra taxistas na região de
Venda Nova.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/6/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública requer seja

enviado ao comandante do 49º Batalhão da PMMG pedido de informações sobre as
operações de abordagem preventiva conhecidas como “Para, Pedro”  feitas com o
objetivo de prevenir assaltos contra taxistas na região de Venda Nova.

Antes  da  análise  do  mérito  da  proposição,  cumpre  ressaltar,  a  título  de
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consideração  preliminar,  sua  procedência  jurídica  e  normativa.  Nesse  sentido,  a
proposição se sustenta no art. 54, § 3º, da Constituição Estadual, que dispõe sobre o
encaminhamento de pedido de informação a dirigente de entidade da administração
indireta, ao comandante-geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, cuja
recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa
constituem  infração  administrativa,  sujeita  a  responsabilização.  Ademais,  está
prevista a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo,  incluindo  os  da  administração  indireta,  no  art.  49,  X,  da  Constituição
Federal,  e  nos  arts.  73  e  74  da  Constituição  Estadual.  Nesses  últimos,  tal
competência pode ser inclusive interpretada como dever,  na medida em que esse
controle externo baseia-se no direito da sociedade a um “governo honesto, obediente
à lei e eficaz” (caput do art. 73 da Constituição Estadual). Por fim, o art. 233, XII, do
Regimento Interno da Assembleia disciplina a tramitação de requerimentos contendo
pedidos  de  informação,  dirigidos  a  autoridades  estaduais,  sobre  fatos  sujeitos  a
controle  e  fiscalização.  Portanto,  sem  vício  de  iniciativa,  a  proposição  em  tela
configura  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  tipificado  lastro  constitucional  e
regimental.

Após  essas  considerações,  que  fundamentam  a  legitimidade  e  a  legalidade  da
solicitação em tela, passamos à análise de seu mérito,  sob a ótica da motivação
suficiente e da finalidade específica que a justificam. Cumpre ressaltar, nesse sentido,
sua aprovação na 14ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública desta
Casa, realizada em 4/6/2013, cuja finalidade foi debater a segurança dos taxistas e
dos usuários dessa modalidade de transporte público no Estado. A referida reunião
contou com a participação de representantes das Polícias Civil e Militar, da BHTrans e
de entidades de classe dos taxistas mineiros.

Ao  longo  das  discussões  ali  anotadas,  destaque  foi  dado,  por  um  lado,  à
essencialidade  do  serviço  prestado  pelos  motoristas  de  táxi  e,  por  outro,  à
vulnerabilidade  e  à  insegurança  em  que  esses  profissionais  se  encontram  no
exercício cotidiano de sua atividade. Quanto a este aspecto, os participantes falaram
em uníssono sobre as diversas modalidades de assalto que têm vitimado os taxistas -
algumas inclusive culminando em homicídio -,  além de afirmarem a ocorrência de
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subnotificação  sobre  os  crimes  cometidos  contra  esse  segmento,  devido,  muitas
vezes, à impossibilidade de se aguardar o tempo necessário numa delegacia para o
preenchimento do Registro de Evento de Defesa Social. Realce foi dado à situação
na região de Venda Nova, onde, segundo alguns dos participantes da reunião, um
taxista foi morto em janeiro deste ano e tem ocorrido uma média de dois assaltos por
semana.

Em  face  dessas  ponderações,  foram  apresentadas  sugestões  para  diminuir  a
vulnerabilidade e a insegurança que hoje aflige os profissionais do ramo e lembradas
experiências exitosas de combate e redução da criminalidade contra eles, tanto atuais
quanto passadas. A operação denominada Para, Pedro, constante da solicitação ora
em análise, foi uma delas. Conhecida também como São Cristóvão, trata-se de ação
preventiva  estruturada a  partir  da  intensificação do policiamento  ostensivo  para  a
busca de suspeitos de assaltos a táxis, em locais predefinidos.

A solicitação em tela tem fulcro precisamente nas informações destacadas acima,
ou seja, por um lado, a situação de insegurança que marca a rotina dos taxistas, não
apenas, mas sobretudo na região de Venda Nova, por outro, a avaliação de que a
operação Para, Pedro seria um método eficaz para mitigar essa situação e, por isso,
deveria  ser  retomada.  Sendo  assim,  faz-se  necessário  verificar,  mediante  dados
concretos, os resultados alcançados quando da implementação da operação Para,
Pedro na região de Venda Nova, para que, se for o caso, solicitem-se providências,
as quais, em última instância, poderão culminar numa real redução da criminalidade
que tem vitimado esses profissionais.

Carateriza-se,  nesse tipo  de iniciativa  do Poder  Legislativo  do Estado,  a sua já
mencionada  competência  de  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo,
competência essa que pode, como dito anteriormente, ser interpretada inclusive como
dever.

Todos esses elementos indicam que a solicitação aqui analisada, para além de sua
procedência jurídica e normativa, assenta-se sobre finalidade específica e relevante e
reveste-se  de  motivação  suficiente  e  justificada.  Ademais,  o  encaminhamento  ao
comandante do 49º Batalhão da PMMG é pertinente, pois desde janeiro de 2009 é
essa a unidade responsável pelo policiamento ostensivo na região de Venda Nova
(art. 2º da Resolução n° 4.004, da PMMG).
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.918/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.919/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Segurança Pública solicita à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  Subsecretário  de  Administração
Prisional pedido de informações sobre a situação da carceragem no Município de
Salinas.

Após publicação no Diário do Legislativo de 8/6/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise busca obter esclarecimentos sobre a atual situação do

estabelecimento carcerário do Município de Salinas.
Quanto ao mérito da proposição, cumpre lembrar que o sistema prisional de Minas

Gerais tem merecido particular atenção da ALMG, especialmente a partir da década
de 1990. De fato, denúncias de superlotação nas unidades prisionais do Estado e de
situações  de  insalubridade  e  insegurança  a  que  são  submetidos  os  presos  têm
pautado este Parlamento, principalmente as Comissões de Segurança Pública e de
Direitos Humanos. Verifica-se que essas comissões têm desenvolvido um trabalho
sistemático acerca do tema, ora realizando audiências públicas com a finalidade de
debater  o  assunto,  ora  encaminhando  requerimentos  solicitando  providências  ou
informações  a  órgãos  governamentais  responsáveis,  ora  realizando  visitas  aos
estabelecimentos  prisionais  para  apurar  in  loco as  denúncias  recebidas,  ora
efetuando contatos pessoais com secretários de Estado e outros agentes do Poder
Executivo com vistas  a encaminhar  as  demandas apresentadas pela sociedade e
discutir alternativas de solução dos impasses.

Nessa  esteira,  a  matéria  constante  da  proposição  em  análise  foi  objeto  de
questionamento  anterior  por  esta  Casa.  Verifica-se  que,  por  meio  do  Ofício  nº
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1.416/2013/SGM, o presidente da ALMG solicitou ao secretário de Estado de Defesa
Social empenho no sentido de viabilizar a assunção da carceragem do Município de
Salinas. Essa providência foi solicitada levando-se em consideração denúncias sobre
a  situação  precária  do  estabelecimento  prisional,  inclusive  no  que  se  refere  à
fragilidade das paredes do prédio e à existência de mofo e infiltrações, situação que
submeteria os presos a condições sub-humanas e facilitaria a ocorrência de fugas.

Em resposta, o subsecretário de Administração Prisional, da Secretaria de Estado
de  Defesa  Social,  frisou  ser  intenção  do  governo  do  Estado,  “na  medida  da
viabilidade de recursos financeiros e possibilidade de planejamento prévio, assumir
ou desativar, até 2015, todas as cadeias públicas que estão sob a administração da
Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais, desonerando esse órgão da custódia de
presos”.

Assim,  diante  da  imprecisão  da  resposta  anteriormente  recebida,  mostram-se
necessários  maiores  esclarecimentos  sobre  a  situação  do  mencionado
estabelecimento prisional. Por esse motivo, há que se adequar a proposição na forma
do substitutivo apresentado ao final deste parecer, de modo a solicitar informações
mais detalhadas, como o número oficial de vagas; o número médio mensal de presos
definitivos no ano de 2013; o número médio mensal de presos provisórios no ano de
2013; o número de agentes penitenciários lotados na unidade; as eventuais reformas
realizadas no prédio e as atuais condições de segurança; e a previsão, caso possível,
da  data  em  que  se  dará  a  assunção  do  estabelecimento  pela  Subsecretaria  de
Administração Prisional.

Por  fim,  registre-se  que  a  proposição  se  ampara  no  inciso  X  do  art.  49  da
Constituição da República, que estabelece como competência do Poder Legislativo a
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, bem como nos arts. 73 e 74 da
Constituição do Estado, os quais, em simetria, atribuem ao Legislativo o dever de
fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado. Já o § 3º do art. 54 da Carta
Mineira  autoriza  a  Mesa  da  Assembleia  a  encaminhar  pedido  de  informação  a
autoridades estaduais. Ressalte-se que a recusa, o não atendimento no prazo de 30
dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização. Fundamenta-se, por fim, no art. 233, XII, do Regimento Interno,
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que trata  do  pedido de  informação às  autoridades estaduais,  sobre fato  sujeito  a
controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.

Entendemos,  portanto,  ser  legítima a  proposição em comento,  haja  vista  que a
pretensão  da  comissão  autora  vem  ao  encontro  de  demandas  reiteradamente
apresentadas a esta Casa, sendo certo que as informações buscadas são relevantes
para  o  exercício  das  atribuições  de  fiscalização  e  controle  constitucionalmente
previstas para o Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.919/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja
encaminhado ao subsecretário de Administração Prisional, da Secretaria de Estado
de  Defesa  Social,  pedido  de  informações  sobre  a  situação  da  carceragem  no
Município de Salinas, especificamente no que se refere a: número de celas; número
oficial de vagas; número médio mensal de presos definitivos no ano de 2013; número
médio  mensal  de  presos  provisórios  no  ano  de  2013;  número  de  agentes
penitenciários lotados na unidade; eventuais reformas realizadas no prédio e atuais
condições  de  segurança;  e  previsão,  caso  possível,  da  data  em  que  se  dará  a
assunção do estabelecimento pela Subsecretaria de Administração Prisional.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.006/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em tela, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com  Deficiência,  atendendo  a  requerimento  da  deputada  Liza  Prado,  solicita  ao
Presidente  da  Assembleia  que  encaminhe  ao  secretário  de  Estado  de
Desenvolvimento Social pedido de informações sobre as políticas que estão sendo
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formuladas no âmbito do Estado para o incentivo ao transporte público adaptado às
pessoas com deficiência.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  28/6/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende solicitar informações ao secretário de Estado de

Desenvolvimento  Social  sobre  as  políticas  estaduais  de  incentivo  ao  transporte
público adaptado às pessoas com deficiência, de forma a garantir-lhes acessibilidade
e inclusão social.

A introdução da política pública de acessibilidade se deu com a Constituição da
República de 1988, que no capítulo referente a família, criança, adolescente, jovem e
idoso estabeleceu, em seu art. 227, § 2º, que lei disporá sobre normas de construção
dos  logradouros  e  dos  edifícios  de  uso  público  e  de  fabricação  de  veículos  de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência.

De acordo com esse dispositivo constitucional, foi editada a Lei Federal nº 10.098,
de 19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a
supressão  de  barreiras  e  de  obstáculos  nas  vias  e  nos  espaços  públicos,  no
mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e
de comunicação.

A lei federal define acessibilidade como possibilidade e condição de alcance para
utilização,  com segurança e autonomia,  dos  espaços,  mobiliários  e equipamentos
urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação,
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

A Constituição Estadual  dispõe,  em seu art.  224,  que o  Estado deve assegurar
condições de prevenção das deficiências física, sensorial e mental,  com prioridade
para  a  assistência  pré-natal  e  à  infância,  e  de  inclusão  social  da  pessoa  com
deficiência, em especial do adolescente, e a facilitação do acesso a bens e serviços
coletivos, com eliminação de preconceitos e remoção de obstáculos arquitetônicos.
Seu  §1º  dispõe  ainda  que,  para  assegurar  a  implementação  dessas  medidas,
incumbe ao poder público, entre outras ações, estabelecer normas de construção e
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adaptação de logradouros e edifícios de uso público e de adaptação de veículos de
transporte coletivo.

Ainda  em  âmbito  estadual,  destaca-se  a  Lei  n.º  10.820,  de  22/7/1992,  que
determina a obrigatoriedade de se fazerem adaptações nos coletivos intermunicipais
visando facilitar o acesso e a permanência das pessoas com deficiência física.

Segundo o Censo IBGE-2010,  45,6 milhões de pessoas se declaram sujeitas a
algum tipo de deficiência,  das quais  38,5 milhões vivem em áreas urbanas e 7,1
milhões em áreas rurais. A incidência de pelo menos uma das deficiências aumenta
de acordo com o envelhecimento:  7,5% nas crianças de  0 a  14 anos;  24,9% na
população de 15 a 64 anos e 67,2% na população com mais de 65 anos. O maior
contingente com pelo menos uma deficiência ocorre na população de 40 a 59 anos,
correspondendo  a  aproximadamente  17,4  milhões  pessoas.  Esses  dados
demonstram  a  necessidade  de  implementação  de  políticas  públicas  específicas
voltadas a esse público.

Entendemos que o incremento e a articulação de políticas públicas de acesso a
educação, saúde, trabalho, transporte e acessibilidade contribuem para a inclusão
social das pessoas com deficiência. O requerimento em análise objetiva justamente
obter  informações  e  acompanhar  as  políticas  públicas  referentes  ao  acesso  ao
transporte por essas pessoas no âmbito do Estado. Somos, portanto, a favor de sua
aprovação.

Por  fim,  no que tange à iniciativa,  o requerimento em exame configura legítimo
exercício de controle,  respaldado pelo art.  54,  § 2º  da Constituição Estadual,  que
concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de solicitar informações a dirigentes de
órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.006/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.007/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em tela, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
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com  Deficiência,  atendendo  a  requerimento  da  deputada  Liza  Prado,  solicita  ao
presidente  da  Assembleia  Legislativa  que  encaminhe ao secretário  de  Estado de
Desenvolvimento  Social  pedido  de  informações  sobre  as  políticas  estaduais  de
incentivo e de criação de coordenadorias municipais da pessoa com deficiência.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  28/6/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O  requerimento  em  análise  tem  por  finalidade  obter  informações  acerca  das

políticas  de  incentivo  e  criação,  nos  municípios,  de  órgãos  específicos
(coordenadorias) para tratar de assuntos atinentes à promoção e defesa dos direitos
das pessoas com deficiência.  A matéria é de interesse social  porque a existência
desses órgãos contribui  para dar  visibilidade ao tema e facilitar  a articulação e o
acompanhamento de ações, programas e políticas  voltados para as pessoas com
deficiência.

Cabe  lembrar,  contudo,  que  os  municípios  dispõem  de  autonomia  para  a  sua
organização  administrativa,  planejada  em  conformidade  com  seus  recursos,
demandas e prioridades específicas. Ao Estado, por sua vez, compete incentivar e
apoiar os municípios na implantação e no desenvolvimento de ações, programas e
serviços de acordo com as diretrizes das políticas públicas.

Sugere-se,  portanto,  que,  em  vez  de  solicitar  informações  sobre  a  criação  de
coordenadorias  de  direitos  das  pessoas  com  deficiência,  sejam  solicitadas
informações sobre o apoio prestado pelo Estado aos municípios para a implantação
desses órgãos.

Cumpre ainda observar que, para que seja possível acompanhar as políticas em
defesa  da  pessoa  com  deficiência  no  Estado,  é  necessário  saber  como  estão
estruturados  os  órgãos  responsáveis  por  essas  políticas  nos  municípios.  Dessa
forma, sugere-se também solicitar, por meio do requerimento em análise, informações
acerca  da  existência,  nos  municípios,  de  órgãos  específicos  responsáveis  por
formular, coordenar e articular as políticas públicas de promoção e defesa dos direitos
das pessoas com deficiência.
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Por  fim,  no que tange à iniciativa,  o requerimento em exame configura legítimo
exercício de controle,  respaldado pelo art.  54,  § 2º  da Constituição Estadual,  que
concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de solicitar informações a dirigentes de
órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.007/2013 na

forma do Substitutivo nº1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência requer a V. Exa.,
nos termos do art. 233, XII, do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de
Estado de Desenvolvimento Social  pedido de informações sobre o quantitativo de
municípios  que  dispõem,  em  sua  estrutura  administrativa,  de  órgãos  específicos
responsáveis pela formulação, coordenação e articulação das políticas públicas de
promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, bem como sobre as
políticas estaduais de incentivo e de apoio aos municípios para a implantação desses
órgãos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.008/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, atendendo a requerimento da deputada Liza Prado, requer ao presidente
da Assembleia que encaminhe ao secretário de Estado de Desenvolvimento Social
pedido de informações sobre as políticas estaduais de incentivo e de criação, nos
municípios,  de  núcleos  de  intérpretes  de  libras  para  deficientes  auditivos  e
acompanhantes  para  deficientes  visuais,  bem  como  sobre  os  investimentos  na
formação básica em libras para os profissionais do serviço público.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  28/6/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
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Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Por meio do requerimento em análise, pretende-se solicitar ao secretário de Estado

de  Desenvolvimento  Social  informações  sobre  o  que  vem  sendo  instituído  nos
municípios para atender  pessoas com deficiência auditiva  - se foram criados,  por
exemplo,  núcleos  de  intérpretes  em  língua  brasileira  de  sinais,  e  se  servidores
públicos foram capacitados a se comunicarem nessa língua - e para atender pessoas
com deficiência visual.

A apresentação do requerimento é motivada pelo interesse da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência em acompanhar as políticas de inclusão da
pessoa  com  deficiência  no  Estado,  especificamente  no  que  se  refere  à  inclusão
comunicacional.

Cumpre ressaltar que o requerimento em questão é respaldado pelo art. 54, § 2º,
da Constituição Estadual, que concede ao Poder Legislativo a prerrogativa de solicitar
informações a dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo estadual. Não
apresenta,  assim,  vício  de  iniciativa  e  configura  legítimo  exercício  do  controle,
reservado constitucionalmente a este Parlamento.

Com intuito  de  tornar  o  pedido  de  informação mais  claro  e  objetivo,  sugerimos
alterar a expressão "e de criação, nos municípios" por "e apoio aos municípios para a
implantação". Isso se justifica pelo fato de o Estado não ser responsável direto pela
implantação nos municípios de qualquer ação, em respeito à autonomia desses entes
federados. Ao Estado cumpre apoiar e incentivar os municípios para a implantação de
ações, programas e projetos condizentes com as diretrizes das políticas públicas.

Desse modo, somos favoráveis à aprovação do requerimento, com a Emenda nº 1,
apresentada ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.008/2013,

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Substitua-se, no texto do requerimento, a expressão “e de criação, nos municípios”
por “e apoio aos municípios para a implantação”.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.020/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão Extraordinária das Águas requer

ao presidente da Assembleia  seja encaminhado ao secretário  de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, bem como à diretora-geral do Instituto de
Gestão das Águas pedido de informações sobre os processos de outorga de uso da
água para a mineradora Kinross, no Município de Paracatu, em que se esclareça se a
outorga foi enquadrada como de grande porte, se está implantada a modalidade de
captação/vazão sazonal e como tem ocorrido a participação do Comitê da Bacia do
Rio Paracatu no referido processo.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  28/6/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A  apresentação  do  requerimento  foi  feita  por  ocasião  da  audiência  pública

promovida no Município de Paracatu, em 28/5/2013, pela Comissão Extraordinária
das Águas, que teve por finalidade ouvir os comitês de bacia de forma regionalizada e
discutir questões relacionadas ao uso da água e à gestão dos recursos hídricos.

Durante essa audiência, o Comitê do Rio Paracatu manifestou preocupação quanto
ao processo de outorga da Rio Paracatu Mineração.

A Rio  Paracatu  Mineração S.A.,  uma empresa do Grupo Kinross,  opera a Mina
Morro do Ouro, no Município de Paracatu. O empreendimento consiste em mina a
céu aberto, usina de beneficiamento e área para disposição de rejeitos minerais, além
de infraestrutura superficial. A mina possui o menor teor aurífero do mundo, com uma
média de 0,40g de ouro por tonelada de minério, com produção média anual em torno
de 15t.

A atividade da mineração provoca problemas ambientais,  de modo geral,  e  aos
recursos hídricos, em particular, principalmente no que se refere à poluição das águas
e à degradação de áreas sob exploração mineral.
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Evidencia-se, portanto, a importância de se esclarecerem as condições em que foi
definida a outorga para a Mineradora Kinross, principalmente quanto à possibilidade
de ela ter sido considerada como de grande porte e grande potencial poluidor. Nesse
caso específico, a Deliberação Normativa CERH-MG nº 31, de 2009, que estabelece
critérios e normas gerais para aprovação de outorga de direito de uso de recursos
hídricos para empreendimentos considerados de grande porte e potencial poluidor,
pondera que no respectivo processo deve haver a participação dos comitês de bacias
hidrográficas. Desse modo, é igualmente importante esclarecer qual foi a participação
do Comitê do Rio Paracatu na outorga da atividade de mineração.

Há  também  um  questionamento  a  respeito  de  ter  sido  a  vazão  outorgável
implantada  na  modalidade  de  vazão  sazonal.  A Resolução  nº  129,  de  2011,  do
Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  estabelece  diretrizes  gerais  para  a
definição de vazões mínimas, prevendo, entre outros critérios, que essa possa ser
sazonal. Assim sendo, a vazão outorgável poderá ser variável ao longo do tempo,
conforme a disponibilidade hídrica, sendo maior nas épocas úmidas e menor durante
a estiagem.

Sugerimos, ao final deste parecer, um substitutivo com o objetivo de adicionar aos
pedidos de informação já encaminhados a necessidade de esclarecimento adicional
quanto  à  interposição  de  recurso,  por  parte  da  mineradora,  junto  ao  Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG -, com base no art. 9º da Deliberação
Normativa CERH-MG nº 31, de 2009.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo nos §§ 2º e 3º do art.
54 da Constituição do Estado, que asseguram à Assembleia Legislativa o poder de
encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretário de Estado,
bem como a dirigente de entidade da administração indireta, assinalando o prazo de
30 dias para a prestação de informação.

Com  efeito,  a  proposição  configura  legítimo  exercício  de  controle,  reservado
constitucionalmente a este Parlamento,  de atos praticados pelos órgãos do Poder
Executivo no âmbito da política pública de recursos hídricos do Estado. No caso, as
informações solicitadas são de grande interesse da sociedade.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.020/2013 na

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão Extraordinária das Águas solicita seja encaminhado ao secretário de
Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  à  diretora-geral  do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas pedido de informações sobre o processo de
outorga de uso da água para a Mineradora Kinross, no Município de Paracatu, no
sentido de se esclarecer se a outorga foi enquadrada como de grande porte, se está
implantada  na  modalidade  de  captação/vazão  sazonal,  como  tem  ocorrido  a
participação do Comitê de Bacia do Rio Paracatu e se houve recurso ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, por parte da mineradora, no referido processo.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.023/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão Extraordinária das Águas requer

seja encaminhado à diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas pedido
de informações sobre o volume de água outorgada, superficial  e subterrânea, e o
volume disponível para novas outorgas, por bacia hidrográfica estadual, bem como
sobre as áreas onde há conflito pelo uso da água, especificando-se o volume total de
água outorgável  na  respectiva  sub-bacia,  qualificando-se as atividades  e usuários
envolvidos nesses conflitos e o volume outorgado a cada um dos usuários, o número
de usuários cadastrados por bacia hidrográfica estadual e, com base nesse cadastro,
o número de usuários segundo os usos significantes e insignificantes.

Publicada no Diário do Legislativo de 28/6/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
Entre os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecida na Lei

Federal  nº  9.433,  de 1997,  está o  de  assegurar  à  atual  e às  futuras gerações a
necessária  disponibilidade  de  água,  em  padrões  de  qualidade  adequados  aos
respectivos usos.

O regime de outorga é um importante instrumento para que o poder público exerça
controle sobre a quantidade e a qualidade dos cursos d'água no Estado e possa
assegurar o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Por meio desse regime,
o poder público administra e autoriza usos como a captação de água de um rio para
abastecimento  público,  processos  industriais  ou  cultivos  agrícolas,  a  extração  de
água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo, o
lançamento de esgotos e outros resíduos líquidos ou gasosos em um curso d´água, o
aproveitamento dos potenciais hidrelétricos para geração de energia, além de outros
usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um
corpo de água.

O  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas,  autarquia  vinculada  à  Secretaria  de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é a entidade responsável
pela  execução  da  Política  Estadual  de  Recursos  Hídricos.  Sua  diretora-geral  é,
portanto, a autoridade indicada para responder ao questionamento ora proposto, de
relevante interesse para o acompanhamento, por esta Casa, do desenvolvimento da
Política Estadual de Recursos Hídricos.

No que toca ao respaldo legal para a solicitação, destaque-se que o § 3º do art. 54
da  Constituição  do  Estado  confere  à  Mesa  da  Assembleia  a  prerrogativa  de
encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta, o
que  o  art.  100  do Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais
disciplina, assegurando a competência das suas comissões para encaminhar pedidos
de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 5.023/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.024/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão Extraordinária das Águas requer

ao  presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas pedido de
informações sobre o Projeto Jequitaí, esclarecendo qual o número de famílias que
serão reassentadas, se essas famílias serão beneficiadas no âmbito do projeto de
irrigação e se a agricultura familiar será priorizada.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo, em  28/6/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A  apresentação  do  requerimento  foi  feita  por  ocasião  da  audiência  pública

promovida pela Comissão Extraordinária das Águas, na ALMG, em 13/5/2013, que
teve por objetivo discutir a execução do programa Água Para Todos.

O Projeto Jequitaí prevê a construção de dois barramentos, os quais terão a função
de  regularizar  e  controlar  as  vazões  do  Rio  Jequitaí,  gerar  20MW  de  energia  e
possibilitar a irrigação de 30.000ha na região do semiárido mineiro, o que beneficiará
19 municípios.

A bacia  do  Rio  Jequitaí  localiza-se  na  região  Norte-Nordeste  de  Minas  Gerais,
sendo o Rio Jequitaí afluente da margem direita do Rio São Francisco. O sistema de
barragens  de  uso  múltiplo  do  Jequitaí  abrange  diretamente  cinco  municípios:
Engenheiro  Navarro,  Claro  das  Poções,  Francisco  Dumont,  Lagoa  dos  Patos  e
Várzea da Palma. O total de área a ser inundada é de 9.100ha.

Um  dos  impactos  negativos  mais  relevantes  da  construção  de  barragens  é  o
remanejamento involuntário  de pessoas,  o que pode ocasionar problemas sociais,
econômicos  e  culturais  indesejáveis.  Nesse  sentido,  é  fundamental  esclarecer  o
número  de  famílias  impactadas  pelas  obras,  bem  como  se  essas  famílias  serão
beneficiadas pelo projeto de irrigação e se a agricultura familiar será priorizada.

Diante  da  magnitude  dos  prováveis  impactos  decorrentes  do  reassentamento
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involuntário,  as  informações  solicitadas  são  relevantes  para  subsidiar  a  atuação
parlamentar  pois  permitem  o  acompanhamento  do  processo de  recomposição da
qualidade de vida das famílias reassentadas. Em nosso entendimento, tal realidade
justifica plenamente o pedido de informação do requerimento em análise.

No que concerne à iniciativa, a proposição em exame encontra amparo no § 2º do
art. 54 da Constituição do Estado, o qual assegura à Assembleia Legislativa o poder
de encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretário de Estado.
Segundo o mesmo dispositivo, a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Com  efeito,  a  proposição  configura  legítimo  exercício  de  controle,  reservado
constitucionalmente a este Parlamento,  de atos praticados pelos órgãos do Poder
Executivo na execução da política pública. Ademais, as informações solicitadas são
de grande interesse para a sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.024/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.146/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde solicita à Presidência

da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de
informações sobre os  municípios  e  os  horários  nos quais  as  unidades móveis  de
prevenção ao câncer do Estado estarão atendendo à comunidade.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/7/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise visa a obter informações sobre os municípios que serão

atendidos pelas unidades móveis de prevenção ao câncer em Minas Gerais,  bem
como os horários de atendimento dessas unidades.
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A incidência de câncer no Brasil vem aumentando consideravelmente e, de acordo
com o Instituto Nacional de Câncer - Inca -, as estimativas referentes ao ano de 2013
preveem um número aproximado de 518.510 novos casos de câncer no País.

Pelos dados da Secretaria de Estado de Saúde, a expectativa é de 53.280 casos
novos e 16.830 óbitos por câncer em Minas Gerais em 2013. Segundo as projeções,
as taxas brutas de incidência de neoplasias malignas esperadas são de 284 casos
novos em uma amostra de 100 mil homens e 232 casos novos em uma amostra de
100 mil mulheres. Quanto à mortalidade, esperam-se 90,5 óbitos por 100 mil homens
e de 72,6 óbitos por 100 mil mulheres.

De acordo com o  estudo  Incidência do câncer  no  Brasil  e  o  potencial  uso dos
derivados de isatinas na cancerologia experimental, no sexo masculino os tipos de
câncer mais comuns são os da próstata, do pulmão, do estômago, do cólon, do reto e
do esôfago.  Em mulheres, predominam o câncer da pele e o da mama, seguidos
pelos cânceres do colo uterino, do cólon, do reto, do pulmão e do estômago.

A detecção precoce e o tratamento de todos os tipos de câncer em estágios iniciais
contribuem para o aumento das possibilidades de cura e de expectativa de vida; no
entanto, o acesso dos moradores das regiões mais distantes do Estado, sobretudo os
das áreas rurais, às unidades de saúde que realizam exames preventivos do câncer
ainda é deficiente.

Com o objetivo de aprimorar a qualificação da assistência oncológica prestada no
País,  o Ministério  da Saúde criou as Unidades Oncológicas Móveis,  veículos que
percorrem  municípios  definidos  pelas  secretarias  de  saúde  para  a  realização  de
mamografias  em mulheres de  50  a  69 anos.  As  mamografias  serão enviadas  via
satélite para um estabelecimento de saúde de referência para que um especialista
avalie o teste e emita o laudo em até 24 horas. A estimativa é de que as unidades
móveis tenham capacidade de fazer 800 mamografias por mês.

Em Minas Gerais, a estratégia de uso dos caminhões equipados com mamógrafos
já foi lançada em outubro de 2012 com duas unidades. Segundo dados da Secretaria
de Estado de Saúde, em quatro meses de atuação, os caminhões responderam por
um  aumento  13,31%  no  número  de  exames  de  mamografia.  Foram  realizados
417.378 exames em mulheres  na  faixa  etária  de  45 a  69  anos,  um aumento  de
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15,51% em relação a 2011. Atualmente, seis unidades móveis percorrem o Estado
possibilitando a realização desses exames.

Com o objetivo de facilitar o acesso da população a programas de prevenção ao
câncer em todas as regiões de Minas Gerais,  esta Casa aprovou, em 3/4/2013, o
Projeto de Lei nº 2.197/2011, que resultou na Lei nº 20.658, de 30/4/2013. A norma
estabelece que o  Estado disponibilizará  ao  Sistema Único  de  Saúde,  em caráter
complementar, unidades móveis instaladas em veículos adaptados, que contarão com
uma equipe multidisciplinar e atuarão de forma coordenada em todo o Estado.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54,
§  2º,  e  62,  XXXI,  da  Constituição  Estadual.  Quanto  ao  teor  das  informações
solicitadas, a divulgação dos municípios  que serão atendidos por essas unidades,
bem  como  dos  horários  de  atendimento,  é  de  suma  importância  para  que  a
Assembleia Legislativa possa exercer a sua ação fiscalizadora no Estado.

A  proposição  não  apresenta,  portanto,  vício  de  iniciativa,  e  as  informações
solicitadas são de relevante interesse para a sociedade, motivos pelos quais somos
favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.146/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.152/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável solicita seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto
Estadual  de  Florestas  -  IEF -  pedido  de  informações acerca do  Parque Serra do
Papagaio  contendo:  relatório  técnico  com  os  dados  que  menciona,  relativos  à
proposta de revisão dos limites do parque; relatório sobre áreas já desapropriadas e
sobre a área retirada do parque para ser  transformada em Reserva Particular  do
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Patrimônio  Natural  pela  Fundação  Matutu;  e  documentos  que  comprovem  a
existência de moradores e de exploração econômica no parque.

Publicada no Diário do Legislativo de 12/7/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A solicitação em análise se insere na discussão sobre o Projeto de Lei nº 3.687, de

2013, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a alteração dos limites
da área do Parque Estadual  da Serra do Papagaio,  localizado nos Municípios  de
Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto.

Nos termos da Mensagem nº 360/2013, que encaminha a proposição à apreciação
da Casa, o governador do Estado afirma que a proposta de alteração dos limites do
parque decorre de estudos realizados pelo Instituto Estadual de Florestas -  IEF -,
autarquia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
- Semad -, os quais consideraram ser necessária a desafetação de terrenos que já
possuem uso antrópico consolidado, promovendo a efetiva conservação dos recursos
ambientais na região; contudo, conforme indicaram alguns moradores da região e
representantes dos municípios abrangidos pelo parque, ainda há incertezas sobre os
limites  precisos  da  proposta  e  sobre  os  critérios  utilizados  para  definir  as  áreas
excluídas e incorporadas à unidade.  Tais  preocupações se expressaram em duas
audiências públicas promovidas por esta Casa: uma ocorrida em Belo Horizonte, no
âmbito  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,  em  25/6/2013;  e  a  outra  ocorrida  em
Baependi, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em
19/9/2013.

Considerando  a  relevância  dessas  informações  para  o  acompanhamento  do
processo de revisão dos limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio pelo Poder
Legislativo, julgamos pertinente a solicitação sob comento.

Por fim, cabe notar que tramita na Casa o Requerimento nº 5.463/2013, de autoria
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  que solicita algumas das
informações requeridas na proposição em análise. Avalia-se, nessa perspectiva, que
a aprovação do Requerimento nº 5.152/2013 atenderá à solicitação da proposição
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citada - o que sugere sua rejeição, por motivo de economia processual.
No que toca ao respaldo legal para a solicitação, destaque-se que o § 3º do art. 54

da  Constituição  do  Estado  confere  à  Mesa  da  Assembleia  a  prerrogativa  de
encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta, o
que  o  art.  100  do Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais
disciplina, assegurando a competência das suas comissões para encaminhar pedidos
de informação dessa natureza por intermédio da Mesa da Assembleia .

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 5.152/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.354/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, o deputado Fred Costa requer ao presidente

da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretária  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre o impacto para o Estado
decorrente da Resolução Conama nº 457, de 2013, que dispõe sobre o depósito e a
guarda  provisórios  de  animais  silvestres  apreendidos  ou  resgatados  pelos  órgãos
ambientais, quando houver impossibilidade das destinações previstas no § 1º do art.
25 da Lei nº 9.605, de 1998.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  29/8/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição sob análise busca informações acerca do impacto para o Estado de

Minas  Gerais  da  edição  de  norma  pelo  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente  -
Conama -, órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente -
Sisnama - responsável por deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.

No exercício de sua competência, o Conama editou a Resolução nº 457, de 2013,
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que dispõe sobre o depósito e a guarda provisórios de animais silvestres apreendidos
ou resgatados pelos  órgãos integrantes do  Sistema Nacional  de Meio Ambiente  -
Sisnama  -,  bem  como  daqueles  entregues  espontaneamente,  no  caso  de
impossibilidade de libertação desses animais em seu  habitat ou entrega a jardins
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, tal qual previsto no § 1º do art. 25
da Lei Federal nº 9.605, de 1998. Nesses casos, a guarda do animal passa a ser
confiada ao autuado ou a interessado cadastrado no órgão ambiental competente, o
que se dá por meio da lavratura de termo de responsabilidade.

Trata-se, assim, de norma a ser observada pelos órgãos estaduais integrantes do
Sisnama, o que torna pertinente o pedido de informações formulado pelo parlamentar
acerca do impacto, para o Estado, do cumprimento das determinações contidas na
resolução.

Quanto ao respaldo legal para a solicitação, destaque-se que o § 2º do art. 54 da
Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar
pedido de informação a autoridades estaduais,  o que o art.  46,  III,  do Regimento
Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  disciplina,  assegurando  a
competência do parlamentar para encaminhar pedidos de informação dessa natureza
por intermédio da Mesa da Assembleia .

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 5.354/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.436/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em foco, a deputada Liza Prado requer ao presidente da

Assembleia seja encaminhado ao presidente da Copasa pedido de informações sobre
o motivo dessa empresa não possuir concessão pública de abastecimento de água e
de coleta e tratamento de esgoto no loteamento Vila Alpina.

Após publicação no Diário do Legislativo de 29/8/2013, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “b”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
No requerimento em tela, acrescenta-se a afirmação de que, pela disposição do art.

2º, § 5º, da Lei nº 6.766, de 1979, que disciplina o parcelamento do solo urbano, “a
infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de
escoamento  das  águas  pluviais,  iluminação  pública,  esgotamento  sanitário,
abastecimento  de  água  potável,  energia  elétrica  pública  e  domiciliar  e  vias  de
circulação”.  Na justificativa da proposição, afirma-se que o loteamento Vila Alpina,
situado  em  Nova  Lima,  “não  possui  concessão  de  água  e  esgoto,  sendo  estas
(atividades) administradas exclusivamente pelo Condomínio Vila Alpina”, o que seria
causa também de um preço muito alto para o esgoto.

Na  implantação  de  condomínios,  a  exemplo  do  Vila  Alpina,  necessariamente
devem-se  cumprir  as  determinações  previstas  na  citada  lei,  ou  seja,  os  terrenos
deverão  ser  dotados  de  infraestrutura  básica  cujas  características  atendam  aos
índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que
se situem. A legislação municipal definirá os usos permitidos e os índices urbanísticos
de parcelamento e ocupação do solo.

Conforme dita a  Constituição Federal,  compete aos municípios  legislarem sobre
assuntos de interesse local, entre os quais se inserem os serviços de abastecimento
público  de  água  e  esgotamento  sanitário,  cuja  concessão  se  dá  sob  a
responsabilidade também do ente municipal.

Os contratos para urbanização poderão definir parâmetros para a implantação dos
sistemas  de  abastecimento  de  água  potável  e  esgotamento  sanitário,  em
conformidade com a infraestrutura porventura já existente nas áreas consideradas, ou
em  suas  vizinhanças.  Assim,  se  houver  redes  tubulares  já  instaladas,  poder-se-á
definir a interligação dos novos sistemas. Poderão ser definidos, também, sistemas
autônomos  específicos  para  determinadas  áreas.  No  caso,  por  exemplo,  do  Vila
Alpina, tem-se a informação de que o sistema de esgotamento sanitário faz uso de
fossas  sépticas  e  o  abastecimento  de  água  é  administrado  pela  Associação
Comunitária do loteamento, que já conta com uma estação de tratamento de água -
ETA - licenciada. Normalmente, as empresas de urbanização responsáveis instalam a
infraestrutura requerida e se responsabilizam pelo funcionamento inicial dos sistemas,
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que são repassados para o município que os administrará diretamente ou concederá
a prestação de tais serviços a terceiros nos termos da legislação aplicável.

Entende-se,  portanto,  que a solicitação em tela, de esclarecimento sobre a não
concessão de tais serviços à Copasa, deve ser redirecionada à Prefeitura Municipal
de Nova Lima, a qual, detendo a competência para conceder os serviços referidos,
responde pelo processo de aprovação e implantação do referido loteamento. Tendo
em  vista  esses  pressupostos,  estamos  propondo  um  substitutivo  para  adequar  o
requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.436/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, abaixo redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A  Deputada  que  este  subscreve  requer  a  Vossa  Excelência,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Nova  Lima  pedido  de
esclarecimento sobre o motivo de não ter sido firmado contrato de concessão com a
Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG -  para  a  gestão  dos
serviços de abastecimento de água potável no loteamento Vila Alpina.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator .

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.442/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde solicita ao presidente

da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde
pedido  de  informações  sobre  as  medidas  tomadas  para  prevenção,  combate  e
controle do vírus H1N1 no Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
O requerimento em análise visa a obter informações sobre as ações realizadas pela

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  de  Minas  Gerais  relacionadas  à  prevenção,  ao
combate e ao controle do vírus H1N1 no Estado. O pedido se justifica tendo em vista
a facilidade de contágio e propagação da doença, que pode acometer,  durante os
períodos de epidemia, de 10 a 40% da população.

O vírus H1N1 foi detectado pela primeira vez em humanos, em abril de 2009, no
México, nos Estados Unidos e no Canadá. No início, a infecção foi denominada “gripe
suína”, já que testes laboratoriais mostraram que os genes desse vírus resultaram de
uma recombinação genética entre diferentes subtipos do vírus da gripe, provenientes
dos suínos, dos humanos e das aves, processo que ocorreu em porcos.

O vírus H1N1 se transmite de forma fácil e muito rápida entre os seres humanos,
por meio do ar  - quando o doente tosse, espirra ou fala a menos de um metro de
distância de outra pessoa. Assim, a doença propagou-se a todo o México e atingiu
rapidamente outros países, transformando-se em um pandemia.

A maioria dos sintomas de infecção pelo vírus da gripe H1N1 são semelhantes aos
provocados  pela gripe  sazonal:  febre  elevada,  sintomas  respiratórios  (tosse seca,
obstrução  nasal),  dor  de  garganta,  dores  musculares  e  de  cabeça.  Um  número
significativo de crianças (até 25%) apresenta também diarreia e vômitos. Entretanto,
em  alguns  casos,  é  possível  o  aparecimento  de  complicações  graves  como  a
pneumonia primária ou por sobreinfecção bacteriana, dificuldade respiratória aguda,
edema pulmonar, falência de vários órgãos, podendo evoluir ao óbito.

Por ser uma doença de contágio pessoa a pessoa, a implementação de ações de
informação e educação para a saúde (promoção da saúde e prevenção da doença),
assim como de cuidado e monitoramento das pessoas que contraírem o vírus, são as
formas mais efetivas para se reduzirem os riscos de adquirir  ou transmitir  o  vírus
H1N1. Essas ações podem ser dirigidas à população em geral e a grupos de risco
específicos,  abordando  aspectos  relacionados  à  higiene  individual  (ex.:  lavagem
frequente das mãos) e coletiva (ex.: educação para a etiqueta/proteção da tosse e do
espirro); à ventilação adequada dos espaços; e à vacinação em massa.

Além  dessas  ações  preventivas,  em  março  de  2013,  com  base  no  perfil
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epidemiológico da influenza no Brasil,  o Ministério da Saúde realizou, em parceria
com a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Sociedade Brasileira de
Pediatria,  a  Sociedade  Brasileira  de  Medicina  da  Família  e  Comunidade  e  a
Federação Brasileira  de  Ginecologia  e Obstetrícia  ,  uma revisão do Protocolo  de
Tratamento de Influenza, com destaque para a importância do tratamento oportuno
dos casos de síndrome gripal que têm indicação e de síndrome respiratória aguda
grave.  Para  tanto,  foram  revisadas  e  redefinidas  algumas  condutas  a  serem
instituídas  nos  casos  de  influenza  e  as  indicações  de  quimioprofilaxia  foram
atualizadas.

O  protocolo  teve  o  objetivo  de  orientar  a  conduta  terapêutica  aos  casos  de
síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave no País, bem como as medidas
de controle a serem estabelecidas às pessoas e aos comunicantes de risco, tanto em
ambientes domiciliares como em instituições fechadas, além das medidas de controle
de infecção hospitalar.

Apesar  dessas  orientações,  segundo  o  boletim  epidemiológico  semanal  de
influenza, publicado pela Secretaria de Estado de Saúde em 5/9/2013 (Disponível em:
<http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Boletim%20Gripe%20-%2006  .09.1  
3.pdf> . Acesso em: 9 set 2013.), foram notificados no Estado de Minas Gerais 509
casos  de síndrome respiratória  grave em  2013,  causada  pelo  vírus  da  influenza.
Desses casos 127 evoluíram para óbito.  Desses óbitos, 103 foram causados pelo
vírus A (H1N1); 4 óbitos causados pelo influenza B; 7 pelo influenza A H3 sazonal e
13 pelo vírus da influenza não classificado.

Em síntese, apesar do conhecimento de medidas de prevenção e de controle da
transmissão do vírus H1N1 e das recomendações do Ministério da Saúde, os óbitos
decorrentes da doença ainda constituem um problema de saúde pública no Estado.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder
Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54,
§ 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

As informações solicitadas são, portanto, de relevante interesse para a sociedade,
motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.442/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.447/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos Humanos requer ao

presidente da Assembleia seja encaminhado ofício ao secretário de Estado de Defesa
Social,  solicitando  informações  sobre  a  previsão  do  lançamento  de  instrumento
convocatório  para  contratação  de  médicos,  assistentes  sociais,  dentistas  e
assistentes jurídicos para prestar serviços no presídio de Timóteo.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 31/8/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A apresentação do  requerimento  em  análise  baseou-se  nas  conclusões  da  36ª

Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  que,  em  22/8/2013,
esteve em Timóteo para discutir a situação da cadeia pública desse município. Nessa
oportunidade,  autoridades  locais  ressaltaram  a  necessidade  de  melhoria  da
infraestrutura  dos  serviços  auxiliares  à  custódia  estatal  dos  presos,  em  especial
àqueles  relativos  à  saúde  e  à  assistência  jurídica  que  devem  ser  prestados  aos
detentos.

Como a custódia dos presos, provisórios ou condenados por sentença definitiva, e a
prestação dos serviços auxiliares à custódia são atribuições inerentes à Secretaria de
Defesa Social, é a esse órgão que a Assembleia Legislativa deve recorrer para obter
informações relativas à eventual previsão de contratação de novos profissionais que
venham a prestar serviços na cadeia de Timóteo. Além disso, é franqueado a esta
Casa solicitar informações sobre o planejamento do Estado para a ampliação de seus
quadros  de  prestadores  de  serviço  junto  aos  estabelecimentos  prisionais  por  ele
administrados.
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Por força do disposto no art. 54, § 2º, da Constituição do Estado, é franqueado à
Mesa da Assembleia encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado, e a
recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa
importam crime de responsabilidade.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura
legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
atos ou  omissões  de autoridades estaduais  na execução de políticas  públicas  de
segurança  e  que  visem  concretizar  o  direito  à  saúde  e  de  acesso  à  assistência
jurídica ao preso. Além disso,  as informações solicitadas são de grande interesse
para a sociedade, o que justifica o encaminhamento do requerimento em tela.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.447/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.448/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos Humanos requer ao

presidente da Assembleia seja encaminhado ofício ao secretário de Estado de Defesa
Social,  solicitando informações sobre a  previsão de reestruturação ou reforma do
presídio de Timóteo.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 31/8/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A apresentação do  requerimento  em  análise  baseou-se  nas  conclusões  da  36ª

Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  que,  em  22/8/2013,
esteve em Timóteo para discutir a situação da cadeia pública desse município. Nessa
oportunidade, autoridades locais ressaltaram a necessidade de ampliação do presídio
local,  dado  que,  segundo  elas,  a  unidade  estaria  com  lotação  superior  à  sua
capacidade máxima.
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Como a custódia dos presos, provisórios ou condenados por sentença definitiva, e a
administração  e  manutenção  das  unidades  prisionais  são  atribuições  inerentes  à
Secretaria  de  Defesa  Social,  é  a  esse  órgão  que  a  Assembleia  Legislativa  deve
recorrer para obter informações sobre o planejamento do Estado sobre a previsão de
ampliação ou reforma dos estabelecimentos prisionais por ele administrados.

Por força do disposto no art. 54, § 2º, da Constituição do Estado, é franqueado à
Mesa da Assembleia encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado, e a
recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa
constituem crime de responsabilidade.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura
legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
atos ou  omissões  de autoridades estaduais  na execução de políticas  públicas  de
segurança e que visem concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, que também assiste aos presos. Além disso, as informações solicitadas são
de  grande  interesse  para  a  sociedade,  o  que  justifica  o  encaminhamento  do
requerimento em tela.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.448/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.449/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos Humanos requer ao

presidente da Assembleia seja encaminhado ofício ao secretário de Estado de Defesa
Social,  solicitando  informações  sobre  a  possibilidade  de  se  transformar  a  cadeia
pública de Timóteo em unidade prisional administrada pela Apac, bem como de se
construir uma nova unidade prisional nesse município.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 31/8/2013 e encaminhado
à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A apresentação do  requerimento  em  análise  baseou-se  nas  conclusões  da  36ª

Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  que,  em  22/8/2013,
esteve em Timóteo para discutir a situação da cadeia pública desse município. Nessa
oportunidade,  autoridades locais  ressaltaram a necessidade de construção de um
novo presídio, dado que, segundo elas, a unidade estaria com lotação superior à sua
capacidade máxima. Outrossim, as autoridades presentes destacaram o sucesso do
método  empregado  pela  Apac  de  Timóteo  na  reinserção  social  dos  presos  nela
recolhidos  e,  por  isso,  solicitaram  fosse  avaliada  a  possibilidade  de  sua
implementação na cadeia pública local.

Como a custódia dos presos, provisórios ou condenados por sentença definitiva, e a
administração  e  manutenção  das  unidades  prisionais  são  atribuições  inerentes  à
Secretaria  de  Defesa  Social,  é  a  esse  órgão  que  a  Assembleia  Legislativa  deve
recorrer para obter informações sobre o planejamento do Estado sobre a previsão de
construção  de  novas  unidades  prisionais.  Além  disso,  é  franqueado  a  esta  Casa
solicitar informações sobre o planejamento do Estado para a ampliação do regime de
Apacs a outros estabelecimentos prisionais.

Por força do disposto no art. 54, § 2º, da Constituição do Estado, compete à Mesa
da Assembleia encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado, e a recusa
ou  o  não  atendimento  no  prazo de 30 dias,  ou  a  prestação de  informação  falsa
constituem crime de responsabilidade.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura
legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de
atos ou  omissões  de autoridades estaduais  na execução de políticas  públicas  de
segurança e  que visem concretizar  o  direito  à  ressocialização do preso,  que é o
objetivo  principal  da  pena  privativa  de  liberdade.  Além  disso,  as  informações
solicitadas  são  de  grande  interesse  para  a  sociedade,  o  que  justifica  o
encaminhamento do requerimento em tela.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.449/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
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Dilzon Melo, relator.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.533/2013

Mesa da Assembleia
Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia requer ao presidente da Assembleia seja encaminhado ofício à secretária
de Estado de Educação solicitando informações sobre atraso no repasse de recursos
do Programa de Educação Profissional - PEP - à Escola Santa Clara, localizada no
Município de Vespasiano, e ao Centro de Formação Profissional de Nível Médio -
Cefan -, localizado no Município de Passos.

Publicada no Diário do Legislativo de 12/9/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela visa a obter informações sobre suposto atraso de repasse

de recursos do Programa de Educação Profissional  - PEP  - à Escola Santa Clara,
localizada no Município de Vespasiano,  e ao Centro de Formação Profissional  de
Nível Médio - Cefan -, localizado no Município de Passos.

O PEP é um programa coordenado pela Secretaria de Estado de Educação - SEE -
que oferece cursos técnicos aos alunos regularmente matriculados no 1º e no 2º ano
do ensino médio da rede pública estadual e àqueles que concluíram esse nível de
ensino, desde que não estejam cursando o ensino superior. O programa tem como
objetivo  facilitar  a  inserção  desses  jovens  e  adultos  no  mercado  de  trabalho,
promovendo  a  geração  de  emprego  e  renda,  além  de  contribuir  para  o
desenvolvimento econômico do Estado.

Os  cursos  são  oferecidos  por  meio  da  Rede  Mineira  de  Formação  Profissional
Técnica de Nível Médio - Rede -, composta por escolas estaduais e conveniadas -
federais, municipais e filantrópicas - e por instituições credenciadas.

As instituições públicas ou privadas são credenciadas para integrar a Rede nos
termos de edital publicado, anualmente, pela SEE. As instituições consideradas aptas
no  processo  seletivo  passam  a  receber  do  Estado  o  embolso  de  acordo  com  o
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número efetivo de matrículas de alunos beneficiários do programa nos cursos por
elas ofertados.

Conforme  publicado  no  Minas  Gerais de  9/10/2012,  a  Escola  Santa  Clara  e  o
Centro de Formação Profissional de Nível Médio - Cefan -, situados nos Municípios
de Vespasiano e Passos, respectivamente, foram considerados aptos a integrar a
referida rede e estão oferecendo cursos técnicos em 2013. Comprovada a matrícula
de alunos do programa em seus cursos, essas instituições fazem jus, portanto, ao
embolso do Estado.

Cabe ressaltar que o disposto no § 3º do art. 54 da Constituição do Estado confere
à  Mesa  da  Assembleia  Legislativa  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  de
informação a autoridades estaduais.  Além disso,  o art.  100 do Regimento Interno
desta Casa assegura a competência das suas comissões para encaminhar pedidos
de informação dessa natureza por intermédio da Mesa da Assembleia, e a recusa, ou
o  não  atendimento  no  prazo  de  30  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Consoante o exposto, é relevante obter esclarecimentos da SEE sobre os fatos
relatados na proposição e as possíveis medidas em curso ou a serem adotadas para
resolver o problema.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.533/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.568/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  deputado  Elismar  Prado  requer  ao

presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre a implantação da primeira
estação de tratamento de esgotos - ETE - no Município de Caratinga.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  13/9/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.
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Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por  objetivo o encaminhamento ao Secretário  de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - de pedido de informações a
respeito da estação de tratamento de esgotos - ETE - a ser implantada pela Copasa-
MG  no  Município  de  Caratinga,  principalmente  quanto  às  seguintes  questões:
existência de parecer técnico relativo ao processo de licenciamento ambiental da ETE
e de estudo do impacto ambiental  -  EIA/Rima - e respectivo teor;  participação da
população afetada pela construção da ETE no processo de escolha do local em que
ela será instalada; e proveniência dos recursos para as obras da ETE.

O autor do requerimento alega, em sua justificação, que os moradores do Bairro
Nossa Senhora das Graças, em Caratinga, foram surpreendidos com a notícia da
alteração do local de construção da ETE, já que contavam com a implantação, no
novo local escolhido, de uma área de esporte e lazer. Além disso, a população do
entorno está preocupada com os maus odores decorrentes da operação da estação
de tratamento de esgotos, a possível proliferação de insetos e doenças e os impactos
ambientais na região.

Entendemos,  entretanto,  que  a  solicitação  deveria  ser  enviada  também  à
Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG  -,  que  disporá  de
informações mais precisas sobre a origem dos recursos destinados à construção da
ETE e sobre o processo de discussão e consulta à população do entorno do local de
implantação da ETE. Dessa forma, propomos um substitutivo para o requerimento na
conclusão deste parecer.

A Constituição do Estado,  no que tange à atuação fiscalizadora  que incumbe à
Assembleia  Legislativa,  determina,  em  seu  art.  62,  inciso  XXXI,  a  competência
privativa desta Casa de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta.

No mesmo sentido, os §§ 2º e 3º do art. 54 da Carta Mineira determinam que a
Mesa  da  Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informações  a  secretário  de
Estado e a dirigente de entidade da administração indireta.

Tendo  em  vista  esse  contexto  normativo,  configura-se  legítima a  solicitação de
informações contida no requerimento em análise.
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Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 5.568/2013 na forma do

Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

O deputado que este subscreve requer  a V. Exa.,  nos termos regimentais,  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável  e  ao  presidente  da  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -
Copasa-MG  -  pedido  de  informação,  acompanhado  da  justificação  deste
requerimento, sobre o teor do parecer técnico relativo ao processo de licenciamento
ambiental da estação de tratamento de esgotos - ETE - a ser implantada no Município
de Caratinga e do estudo ambiental elaborado para subsidiar o licenciamento, bem
como sobre a participação da população no processo de escolha do local em que a
ETE será construída e a proveniência dos recursos para sua construção.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.691/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Participação Popular requer

ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Secretária de Estado de
Educação  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  do  fechamento  da  Escola
Estadual Pedro Américo, localizada no Bairro Santa Tereza,  no Município de Belo
Horizonte, bem como sobre as propostas de utilização do espaço da escola e os
instrumentos jurídicos que serão utilizados para concretizar sua nova destinação.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/9/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela visa obter informações sobre o iminente encerramento das
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atividades da Escola Estadual Pedro Américo, localizada no Bairro Santa Tereza, no
Município  de  Belo  Horizonte.  Requer  ainda  sejam  informadas  as  propostas  de
utilização  do  espaço  e  os  instrumentos  jurídicos  que  serão  empregados  para
concretizar sua nova destinação.

Segundo informações veiculadas no  site  da Secretaria de Estado de Educação -
SEE -, em 10/2/2012, a Escola Estadual Pedro Américo oferece o ensino médio, do 1º
ao 3º ano, e tem capacidade para atender cerca de 600 alunos por turno. Contudo, o
número de alunos vem diminuindo desde 2008. Em 2011, a escola chegou a atender
apenas 186 alunos no turno da manhã. Esse quadro levou à decisão de encerrar
progressivamente, até 2014, as atividades na instituição. O espaço físico seria, então,
utilizado para a instalação de uma escola profissionalizante.

A construção desta escola faz parte de um projeto da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte  que  realiza  intervenções  no  Bairro  Santa  Tereza.  Essa  construção
envolveria também a utilização do espaço físico do Mercado Distrital de Santa Tereza.

A  comunidade  local  e  os  movimentos  sociais  discordam  de  tal  proposta  por
entenderem que ela fere as Leis Municipais nºs 7.165 e 7.166, de 27/8/1996, e 8.137,
de 21/12/2000.  A legislação regulamenta  a  ocupação e o uso do solo  urbano no
Município de Belo Horizonte e transforma algumas regiões, entre elas o Bairro Santa
Tereza, em Área de Diretrizes Especiais - ADE. Segundo o art. 83 da Lei nº 7.166, de
1996, a “ADE de Santa Tereza, em função das características da ocupação histórico-
cultural, demanda a adoção de medidas temporárias para proteger e manter o uso
predominantemente residencial”.

A  fim  de  discutir  o  tema,  a  Comissão  de  Administração  Pública  da  Câmara
Municipal  de  Belo  Horizonte  realizou,  em  11/9/2013,  audiência  pública  no  Clube
Oásis,  localizado  nesse  bairro.  Foram  convidados  a  participar  representantes  de
entidades  da  sociedade  civil,  do  Poder  Executivo  Municipal  e  da  Comissão  de
Participação  Popular.  Entretanto,  como  não  participaram  representantes  da  SEE,
certos esclarecimentos não puderam ser prestados.

A Escola  Estadual  Pedro  Américo  se  reveste  de  grande  importância  social  e
educacional  na  comunidade  onde  se  insere.  Dessa  forma,  julgamos  que  as
motivações e ações da SEE quanto ao encerramento das atividades da escola e à
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cessão  de  seu  espaço  devem  ser  transparentes  e  permitir  a  participação  da
comunidade escolar nas decisões a serem tomadas.

Quanto ao respaldo legal para a solicitação, destaque-se que o § 3º do art. 54 da
Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar
pedido de informações a dirigente de entidade da administração indireta. O art. 100
do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa,  por  sua  vez,  assegura  a
competência  de  suas comissões  para  encaminhar  pedidos  de  informações  dessa
natureza por intermédio da Mesa. Não há, portanto, óbice jurídico à tramitação da
matéria.

Assim, pelas razões abordadas, julgamos pertinente o requerimento em apreço.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 5.691/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.693/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social pedido de informações sobre o plano de ação para a realização de busca ativa
nas comunidades e povos tradicionais.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/9/2013,  vem  a  matéria  à  Mesa  da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
A  proposição  em  tela  visa  o  encaminhamento  ao  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento Social  de pedido de informações sobre  o  plano de ação para a
realização de busca ativa nas comunidades e povos tradicionais. Foi resultado da 11ª
Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Participação  Popular,  realizada  em
13/9/2013, que teve por  finalidade debater a efetivação da Política de Assistência
Social e do Programa Bolsa Família nos municípios em que estão situadas as etnias
indígenas no Estado.
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Os dados apresentados na referida reunião revelam que, embora os indígenas do
Estado vivam em situação de pobreza,  apenas 10% deles recebem benefícios do
Bolsa Família. Dada a dispersão territorial e as especificidades das etnias indígenas
no Estado, a busca ativa desse público para a inclusão nos programas sociais é uma
necessidade. Entendemos, assim, ser meritório o requerimento em análise.

As informações solicitadas configuram ainda legítimo exercício do papel fiscalizador
a cargo deste Parlamento.  Destaque-se que o § 2º  do art.  54 da Constituição do
Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido escrito
de informações a secretário de Estado; e que o não cumprimento da solicitação ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.693/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 5.713/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia requer ao presidente da Assembleia seja encaminhado à Secretária de
Estado  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  a  estimativa  das  despesas
necessárias para garantir a alimentação de professores e servidores administrativos
nas escolas da rede estadual.

Publicada no Diário do Legislativo de 3/10/2013, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela visa obter informações sobre a estimativa dos valores a

serem gastos para que os profissionais da educação possam usufruir da alimentação
escolar.

A alimentação escolar é efetivada por meio do Programa Nacional de Alimentação
Escolar  -  Pnae.  O programa consiste na transferência  de  recursos  financeiros  do
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governo  federal,  em  caráter  suplementar,  aos  estados  e  municípios  e  ao  Distrito
Federal  com  vistas  à  aquisição  de  gêneros  alimentícios  para  a  promoção  da
alimentação escolar.

O Pnae existe desde a  década de 1940,  mas somente a partir  da Constituição
Federal  de  1988  a  garantia  da  alimentação  foi  concedida  aos  alunos  do  ensino
fundamental,  por  meio  de  programas  suplementares.  Posteriormente,  com  a  Lei
Federal nº  11.947, de 16/6/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola, essa garantia foi  estendida aos
alunos dos demais níveis da educação básica pública. Entretanto, a referida lei não
inclui como beneficiários do programa os profissionais da educação.

Em Minas Gerais, tradicionalmente, alunos e profissionais da educação consumiam
a alimentação escolar. No entanto, a Secretaria de Estado de Educação - SEE -, com
base  na  referida  lei,  determinou  às  superintendências  regionais  de  ensino  que
coibissem a prática.

Tal proibição foi um dos principais temas discutidos pelos representantes de classe
que  participaram  da  audiência  pública  realizada  pela  Assembleia  Legislativa  em
13/9/2013. A reunião teve como objetivo debater a situação dos educadores estaduais
que se encontravam em campanha salarial.

Diante disso, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia entendeu ser preciso
solicitar informações à SEE a fim de avaliar o impacto financeiro que o Estado teria
com o oferecimento de alimentação escolar aos profissionais da educação, utilizando-
se os recursos ordinários livres, uma vez que a regulamentação do Pnae não autoriza
essa modalidade de despesa.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações formulado
pelo Poder Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo
sobre as atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos
arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual. O art. 100 do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa, por sua vez, assegura a competência de suas comissões
para encaminhar pedidos de informação dessa natureza por intermédio da Mesa. Não
há, portanto, óbice jurídico à tramitação da matéria.

Assim, pelas razões abordadas, julgamos pertinente a aprovação do requerimento
em apreço.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 5.713/2013.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.362/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a proposição em

epígrafe solicita seja encaminhado ao chefe do Detran-MG pedido de informações
sobre o tabelamento de preços de placas de veículos no Estado, especificamente
sobre os preços praticados no Município de Viçosa.

Publicado no Diário do Legislativo em 20/3/2014, foi o requerimento encaminhado à
Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - é o órgão executivo do

Sistema Nacional de Trânsito em Minas Gerais, sendo subordinado à Polícia Civil do
Estado. É o responsável  pelo planejamento,  coordenação,  supervisão e execução
das atividades de trânsito, nos termos da legislação em vigor.

Pelo  Decreto  de  18  de  março  de  1938,  o  Serviço  Estadual  de  Trânsito  foi
transformado em Departamento Estadual de Trânsito e, em 1966, com o advento do
Código Nacional de Trânsito, tomou a denominação de Departamento de Trânsito de
Minas Gerais - Detran-MG.

O art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, em seu inciso III, dispõe que
compete  aos  órgãos  de  trânsito  dos  estados  vistoriar,  inspecionar  condições  de
segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o
Certificado  de  Registro  e  o  Licenciamento  Anual,  mediante  delegação  do  órgão
federal competente.

A Câmara Municipal de Viçosa informa em relatório serem abusivos, no município,
os  valores  de  venda  de  placas  automotivas  e  que  os  preços  praticados  pelas
empresas autorizadas da cidade superam os praticados na região.
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A solicitação de pedido de informações ao diretor-geral do Detran-MG, objeto do
requerimento em análise, é legítima e encontra respaldo na Constituição Estadual,
cujo  art.  62,  XXXI,  atribui  à  Assembleia  Legislativa  a  competência  de  fiscalizar  e
controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. O art.
54,  §  3°,  determina  que  a  Mesa  da  Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de
informações  a  entidade da administração indireta  e  direta  e  a  outras  autoridades
estaduais, e a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa, constituem infração administrativa sujeita à responsabilização.

Conclusão
Somos pela aprovação do Requerimento n° 7.362/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.374/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
Por  meio  da  proposição  em  foco,  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial,  atendendo  a  requerimento  dos  deputados  Inácio  Franco  e  Antônio
Carlos Arantes, requer ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao
secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de
informações  sobre  os  valores  referentes  a  multas  ambientais  repassados  para  o
Programa Bolsa Verde nos últimos quatro anos e sobre a previsão de repasses para
os próximos anos.

Após publicação no Diário do Legislativo de 30/3/2014, a matéria vem a este órgão
colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Por  meio  da  Lei  nº  17.727,  de  2008,  foi  criado  o  programa  Bolsa  Verde,

regulamentado  pelo  Decreto  nº  45.113,  de  2009.  Esse  programa  instituiu  o
pagamento por serviços ambientais aos proprietários e posseiros que recuperam ou
protegem a vegetação de origem nativa em suas propriedades ou posses. Trata-se,
em geral, de agricultores familiares e pequenos produtores rurais, ou daqueles cujas
propriedades estão localizadas no interior de unidades de conservação e sujeitas a
desapropriação.
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Com base na regulamentação do programa, o incentivo financeiro é proporcional à
dimensão da área preservada, havendo um limite de hectares equivalente a quatro
módulos  fiscais  no  respectivo  município.  As  solicitações  para  o  recebimento  dos
recursos financeiros disponíveis são feitas com o preenchimento de formulários, que
são encaminhados, para posterior análise e decisão de Comitê Executivo do Bolsa
Verde,  às  unidades  desconcentradas  do  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -,
Escritórios Regionais e outros núcleos operacionais vinculados ao IEF ou unidades
institucionais que mantenham parceria celebrada por meio de termo de cooperação
técnica visando à operacionalização do programa.

A despeito de ter sido idealizado para atender progressivamente às demandas em
todo  o  Estado,  os  recursos  até  então  alocados  no  programa  são  tidos  como
insuficientes  para  as  demandas  inicialmente  previstas.  Os  recursos  limitados
motivaram o estabelecimento de prioridades para sua alocação. Têm sido constantes,
em audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa, denúncias sobre a
não liberação de recursos para produtores que já teriam aprovadas suas solicitações,
e sobre contingenciamentos de tais recursos, com desvios para utilização em outros
setores.

Desde  2010,  primeiro  ano  de  implementação  do  Bolsa  Verde,  os  prazos
inicialmente previstos têm sido extrapolados, ficando muitos produtores rurais sem os
pagamentos  pela  prestação  dos  serviços  ambientais.  Muitos  agricultores  têm
afirmado que o benefício não está sendo pago pelo Executivo, o que também estaria
prejudicando as ações de preservação do meio ambiente no Estado. Os indicadores
oficiais do governo relativos a esse programa demonstram uma realização pífia diante
de sua dimensão e importância .

Compete à Assembleia Legislativa, nos termos dos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da
Constituição Estadual, acompanhar e fiscalizar as ações das administrações públicas
estaduais  direta e  indireta,  encaminhando pedidos de  informações  e  providências
para o bom cumprimento dos instrumentos legais que norteiam a atuação do Estado.
O escopo do requerimento está em consonância com essa competência do Poder
Legislativo estadual.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 7.374/2014 na

forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.433/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão Extraordinária das Águas requer, por meio da proposição em epígrafe,

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.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/3/2014, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
De  acordo  com  a  programação  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas  para  o

biênio 2013-2014, aprovada por meio do Requerimento de Comissão nº 5.942/2013,
na ocasião em que foi instalada a referida comissão, pretendia-se, durante o ano de
2013, priorizar a interlocução com os comitês de bacia do Estado de Minas Gerais.
Tendo em vista o conhecimento acumulado pelos comitês de bacia na gestão das
águas, seus problemas e potenciais, foi considerado importante ouvir essas entidades
na  expectativa  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  da  política  pública  de
recursos  hídricos  e  divulgar  boas  práticas  realizadas  no  Estado.  Com  esse
direcionamento,  foram  realizadas,  em  2013,  11  audiências  públicas  regionais
específicas  para  diálogo com os  comitês,  às  quais  compareceram 15 comitês  de
bacia hidrográfica.

Cabe mencionar também que, de acordo com a referida programação, no ano de
2014, estava prevista a elaboração e aprovação de um relatório com as informações
obtidas  pela  comissão  no  decorrer  de  seu  primeiro  biênio.  Nesse  contexto,  o
requerimento  em  análise  tem  como objetivo  solicitar  informações  aos  comitês  de
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bacia hidrográfica com o fito de complementar o panorama da gestão de recursos
hídricos no Estado e permitir  à  Comissão Extraordinária das Águas obter  a visão
geral dos comitês de bacia hidrográfica sobre o estado de implantação da política de
recursos hídricos e sobre os desafios para sua efetivação.

O  requerimento  em  tela  encontra,  portanto,  pertinência  quanto  ao  papel  da
Assembleia  Legislativa  de  acompanhamento  e  fiscalização  de  políticas  públicas,
expresso  pelo  art.  62,  XXXI,  da  Constituição  Estadual.  Destaca-se  ainda  que  a
iniciativa  da  proposição  encontra  respaldo  no  §  3º  do  art.  54  da  Constituição  do
Estado, que assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar  pedido de
informação, por meio de sua Mesa, aos dirigentes de entidades estaduais.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 7.433/2014 na forma

apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.436/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
A Comissão de Participação Popular requer, por meio da proposição em epígrafe,

seja encaminhado ao secretário de Estado 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 nº
76,  de 2013,  do Conselho Nacional  de Recursos Hídricos,  referente a pesquisas,
alvarás de pesquisa e portarias de lavra para água mineral, termal, gasosa, potável
de mesa ou destinada a fins balneários.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/3/2014, vem agora a matéria à Mesa da
Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
Águas minerais, de acordo com o art. 1º do Código de Águas Minerais (Decreto-Lei

nº  7.841,  de  1945),  “são  aquelas  provenientes  de  fontes  naturais  ou  de  fontes
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artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou
físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram
uma ação  medicamentosa”.  A exploração de  águas  minerais  foi  disciplinada  pelo
referido código e, em consonância com o Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227,
de 1967), cabe ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM - autorizá-la.
Com o advento da Lei Federal nº 9.433, de 1997, a competência para emissão de
outorga para uso de água foi atribuída aos órgãos gestores de recursos hídricos em
nível federal (Agência Nacional de Águas) e estadual (Secretaria Estadual de Meio
Ambiente).  Para  dirimir  as  dúvidas  quanto  às  competências  para  autorização  de
exploração  de  águas  minerais,  a  Advocacia-Geral  da  União  editou  o  Parecer  nº
2/2006, do qual reproduzimos os seguintes trechos:

“22.  Assim,  o  tratamento  jurídico  a  ser  dado  à  água  mineral  deve  obedecer
obrigatoriamente  ao  Código  de  Águas  Minerais.  Sob  esse  aspecto,  conforme
expressa determinação legal, o processo de outorga será regulado pelo disposto no
Decreto-Lei nº 227, de 1967 - Código de Minas -, que expressamente atribuiu essa
competência ao DNPM.

(…)
25.  De outra parte,  pelo fato da  água mineral  estar  inserida dentro  do conceito

amplo de recurso hídrico, deverá o DNPM, ao expedir uma outorga para exploração
de uma fonte de água mineral, obrigatoriamente observar as diretrizes e princípios
traçados pela Lei nº 9.433/97.

26. Conclui-se, portanto, que deve haver uma colaboração mútua entre os órgãos
gestores  de  recursos  hídricos  com  o  DNPM para  que,  quando  da  expedição  da
competente outorga para exploração da fonte, esta leve em observação os aspectos
desejados pela Lei nº 9.433/97”.

Fundamentando-se  nesse  parecer,  o  Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos
editou a Resolução nº 76, de 2007, que estabelece como se dará a cooperação entre
o DNPM e os órgãos gestores de recursos hídricos. O art. 4º dessa resolução dispõe
que,  antes  de  autorizar  a  exploração  de  águas  minerais,  o  DNPM  encaminhará
consulta ao órgão gestor de recursos hídricos, o qual lhe repassará as informações e
interpretações necessárias  à avaliação quanto aos critérios  de outorga de uso da
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água dispostos na Lei Federal nº 9.433, de 1997. A resolução também dispõe sobre a
forma de intercâmbio de informações entre os dois órgãos quanto às águas minerais,
essencial  para  manter  o  Sistema Nacional  de  Informações  de  Recursos  Hídricos
atualizado, bem como para subsidiar as atividades de fiscalização tanto do órgão de
recursos hídricos quanto do órgão de gestão mineral.

Todavia,  de  acordo  com  as  notas  taquigráficas  de  reunião  da  Comissão
Extraordinária das Águas desta Casa Legislativa,  realizada em São Lourenço,  em
14/8/2013, foi colocado em pauta que ainda há a necessidade de maior articulação
entre os órgãos de gestão mineral e os órgãos gestores de recursos hídricos para
propiciar  a  exploração  sustentável  das  águas  minerais.  Nesse  contexto,  o
requerimento em tela encontra pertinência quanto ao papel da Assembleia Legislativa
de acompanhamento e fiscalização de políticas públicas, expresso pelo art. 62, XXXI,
da Constituição Estadual. Destaca-se ainda que a iniciativa da proposição encontra
respaldo no § 2º do art. 54 da Constituição do Estado, que assegura à Assembleia
Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa,  a
secretário de Estado.

Não obstante, o requerimento incorre em um pequeno erro técnico, haja vista ter
expresso que a Resolução nº 76 do CNRH seria datada de 2013, quando na verdade
esta foi editada em 2007. Com o fito de adequar essa informação, apresentamos, ao
final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 7.436/2014 com a

Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Substitua-se, no texto do requerimento, a expressão “de 2013” por “de 2007”.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 7.459/2014
Mesa da Assembleia

Relatório
De autoria da Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação
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Legislativa n° 1.870/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013, essa proposição tem
por finalidade solicitar ao presidente desta Casa seja encaminhado ao diretor-geral do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -  DER-MG -
pedido de informação sobre: a) o número de procedimentos licitatórios que envolvam
a utilização de asfalto nos quais foi dada preferência a massa asfáltica produzida com
borracha de pneumáticos inservíveis desde a publicação da Lei n° 18.719/2010; 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.

Publicado no Diário do Legislativo de 27/3/2014, foi o requerimento encaminhado à
Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei Delegada n° 180, de 2011, estabelece que o DER-MG é uma autarquia com

autonomia  administrativa  e  financeira,  personalidade  jurídica  de  direito  público  e
prazo de duração indeterminado, que integra a área de competência da Secretaria de
Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas.  Compete  ao  órgão  executar,  direta  ou
indiretamente, atividades relativas a projetos, construção e manutenção de rodovias e
a outras obras e serviços delegados.

A  Lei  n°  18.719,  de  2010,  dispõe  em  seu  art.  1°  que,  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.

A solicitação  de  pedido  de  informação  ao  diretor-geral  do  DER-MG,  objeto  do
requerimento em análise é legítima e encontra respaldo na Carta Estadual, cujo art.
62, XXXI, atribui à Assembleia Legislativa a competência de fiscalizar e controlar atos
do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da  administração  indireta  e  cujo  art.  54,  §  3°,
possibilita à Mesa da Assembleia encaminhar pedido de informação a entidade da
administração indireta e direta e a outras autoridades estaduais, e torna a recusa ou o
não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa, infração
administrativa sujeita a responsabilização.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 7.459/2014.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 14 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 15/4/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Dilzon Melo em que notifica o falecimento da Sra. Iva Martins Araújo

de Lima, em 14/4/2014, em Araponga. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2014

ATA
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2014
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Vanderlei Miranda

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -
Correspondência: Mensagem nº 646/2014 (encaminhando a Indicação nº 98/2014),
do  governador  do  Estado -  Ofício  nº  16/2014 (encaminhando o Projeto de Lei  nº
5.133/2014),  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 5.134 a 5.142/2014 -
Requerimentos nºs 7.624 a 7.699/2014 - Requerimentos dos deputados Alencar da
Silveira Jr., Dinis Pinheiro e outros, Cabo Júlio e Lafayette de Andrada e outros, Cabo
Júlio  e  outros  (3),  Zé  Maia  e  outros  e  Lafayette  de  Andrada  -  Comunicações:
Comunicações das Comissões de Educação, de Segurança Pública e de Prevenção
e Combate às Drogas - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Ulysses Gomes,
Sargento Rodrigues, Duarte Bechir e Duilio de Castro - 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 Alencar da Silveira Jr., Lafayette de Andrada, Cabo Júlio e outros (3), Zé
Maia e outros, Dinis Pinheiro e outros e Cabo Júlio e Lafayette de Andrada e outros;
deferimento - Questões de Ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Ivair Nogueira - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus Filho - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Cássio Soares - Célio Moreira - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Fred Costa - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Leonídio Bouças - Marques
Abreu - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.
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Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O deputado Agostinho Patrus Filho, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

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

“MENSAGEM Nº 646/2014*
Belo Horizonte, 10 de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  Egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Samir
Carvalho Moysés para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

A referida autarquia tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e
social das regiões Norte e Nordeste do Estado, exercendo relevantes funções para a
atração  de  investimentos,  combate  às  adversidades  naturais  e  promoção  da
integração das sub-regiões do semiárido mineiro.

O  indicado  possui  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em  diversas
instituições públicas e junto à sociedade civil - inclusive no âmbito do mesmo IDENE,
na direção do Programa Água para Todos - preenchendo, assim, todos os requisitos
para ocupar o cargo de Diretor-Geral do IDENE.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
INDICAÇÃO Nº 98/2014

Indicação do nome do Sr. Samir Carvalho Moysés para diretor-geral do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

- À Comissão Especial.
“OFÍCIO Nº 16/2014*

Belo Horizonte, 14 de abril de 2014.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea “a”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo
projeto de lei, que “fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos
dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativo ao ano de 2014”.

A medida se faz necessária para dar cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X,
da Constituição da República e na Lei estadual nº 18.909, de 31 de maio de 2010,
que “dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciário do Estado”.

Esclareço-lhe que o índice de reajuste proposto,  no percentual  de 6% (seis  por
cento), corresponde à previsão aproximada do IPCA para o período.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.
Atenciosas saudações,
Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues,  Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI Nº 5.133/2014

Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do
Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2014.

Art.  1º - A partir  de 1º de maio de 2014, o valor  do padrão PJ-01 da Tabela de
Escalonamento Vertical de Vencimentos constante do item “b” do Anexo X da Lei nº
13.467, de 12 de janeiro de 2000, fica reajustado em 6% (seis por cento), passando a
ser de R$1.027,13 (Um mil e vinte e sete reais e treze centavos), nos termos do art.
37, inciso X, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 18.909, de 31 de
maio de 2010.
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Parágrafo único - O disposto nesta Lei não se aplica:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º
do mesmo artigo;

II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de
novembro de 2007.

Art.  2º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  Lei  correrão  à  conta  das
dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei versa sobre a fixação do percentual de revisão anual dos
vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado (Data-base),
relativo ao ano de 2014.

O objetivo  da  proposta  é dar  cumprimento  ao disposto  no  art.  37,  inciso  X,  da
Constituição da República, e na Lei Estadual nº 18.909, de 31 de maio de 2010, que
“dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder
Judiciário do Estado”.

O art. 1º do projeto fixa o índice de revisão geral, para o ano de 2014, em 6% (seis
por cento), que corresponde à previsão aproximada do IPCA para o período.

Em  razão  da  aplicação  desse  índice,  o  valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de
Escalonamento Vertical de Vencimentos, constante do item “b” do Anexo X da Lei nº
13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de R$1.027,13 (Um mil e vinte e sete
reais e treze centavos).

O parágrafo único do referido artigo excetua da revisão geral  anual  prevista no
projeto os servidores inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos
§§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista
no § 8º do mesmo artigo (aqueles que têm seus proventos calculados sem paridade
com a remuneração dos  servidores ativos e  reajustados  pelas  regras  do  Regime
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Geral  de  Previdência  Social  (RGPS),  nos  termos  da  Lei  18.887,  de  2004)  e  os
servidores de que trata o art.  9º  da Lei  Complementar  Estadual  nº  100,  de 5 de
novembro  de  2007  (os  não  titulares  de  cargos  efetivos,  cujas  aposentadorias  e
pensões também se regem pelo RGPS).

A despesa decorrente  da  aplicação desse índice  correrá  a  conta  do  orçamento
consignado ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar, conforme previsto
na Lei Orçamentária nº 21.148, de 15 de janeiro de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - TJMG
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1031

CECOEX - Centro de Controle da Execução Orçamentária
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DATA-BASE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA

ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS
*  -  O  quadro  contendo  o  impacto  orçamentário  data-base  remuneração  de

servidores  da  ativa  e  encargos  sociais  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de
23.4.2014.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DATA-BASE PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E
PENSIONISTAS

* - O quadro contendo o impacto orçamentário data-base proventos de inativos civis
e pensionistas foi publicado no Diário do Legislativo, de 23.4.2014.

1 - Conforme LOA 2014 - Lei nº 21.148/2014, de 15 de janeiro de 2014.
2 - Valores consignados no orçamento de 2014, na Unidade Orçamentária 1031 -

Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Soraya  Maria  de  Oliveira,  Gerente  do  Centro  de  Controle  da  Execução

Orçamentária - CECOEX/TJMG.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 6.718/2013, da Comissão de Participação
Popular.
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Da Sra. Andréa Cristina de Miranda Costa, juíza auxiliar da Corregedoria do Poder
Judiciário,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.269/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Câmara Municipal de Brazópolis encaminhando cópia de ofício que enviou à
Cemig, no qual solicita providências com relação a problemas no fornecimento de
energia elétrica no município. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Gil Pereira, secretário de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste
de Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.071/2012, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Ildo Wilson Grüdtner, secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e
Energia,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.911/2013,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  José  Aparecido  do  Carmo,  prefeito  municipal  de  São  José  do  Goiabal,
prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.940/2014,  em  atenção  a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  do  deputado  Fred  Costa
encaminhado por meio do Ofício nº 863/2014/SGM.

Do  Sr.  Júlio  Cezar  de  Andrade  Miranda,  presidente  da  Rede  Minas,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.874/2013, da Comissão da Pessoa com
Deficiência.

Do Sr. Marcello Barros de Oliveira, secretário nacional de Segurança Pública do
Ministério da Justiça (substituto), prestando informações relativas ao Requerimento n°
7.337/2014, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (5),  prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 5.804/2013 e 7.279/2014, da Comissão
de Segurança Pública; 6.717 e 6.722/2013, da Comissão de Participação Popular, e
7.379/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando
informações relativas ao Requerimento n° 5.474/2013, da Comissão de Prevenção e
Combate às Drogas.
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Da Sra. Rosângela Borges, do gabinete do procurador-geral de justiça, prestando
informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.041/2013,  da  Comissão  de  Meio
Ambiente.

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 5.134/2014

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Rita do Sapucaí o imóvel
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Rita do

Sapucaí  imóvel  com área de 11,81ha (onze vírgula oitenta e um hectares),  a  ser
desmembrado de imóvel com área de 23,59ha (vinte e três vírgula cinquenta e nove
hectares), situado nesse município, registrado sob o nº 2.740, a fls. 120 do Livro 2-L,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita do Sapucaí.

Parágrafo único -  O imóvel  objeto da doação de que trata o  caput deste artigo
destina-se à ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita do Sapucaí.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado a Santa Rita do Sapucaí, com a finalidade de ampliar o distrito
industrial desse município.

Fundamenta-se o interesse do município na formalização da doação do referido
imóvel  pela  necessidade  de  atendimento  à  população,  considerando-se  que  a
implementação de empresa ou empresas proporcionará a criação de mais empregos,
com impactos no desenvolvimento de toda a região.
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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 5.135/2014
Proíbe a criação de animais para extração de peles no Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida no Estado de Minas Gerais a criação ou a manutenção de

qualquer animal doméstico, domesticado, nativo, exótico, silvestre ou ornamental com
a finalidade de extração de peles.

Art. 2º - O descumprimento desta lei acarretará as seguintes penalidades:
I - pagamento de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs

- por animal;
II - cassação do registro de Inscrição Estadual do criador, no caso de reincidência.
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2014.
Fred Costa
Justificação: A indústria de extração de peles é uma das práticas mais cruéis do

mundo.  Muitas  vezes,  os  animais  criados  para  essa  finalidade  são  mantidos  em
gaiolas tão pequenas que nem sequer permitem sua movimentação adequada. Esses
animais têm a sua curta vida submetida a maus tratos pelo confinamento, ficando
dessa  forma  altamente  estressados,  com  transtornos  comportamentais,  e  muitas
vezes recorrem à automutilação e ao canibalismo.

A retirada  da  pele  é  ainda  mais  cruel.  Embora  alguns  criadores  informem que
submetem  os  animais  a  anestésicos  ou  os  fazem  adormecer  com  éter,  a  triste
realidade  é  outra,  normalmente  os  animais  são  pendurados  pelo  rabo  tendo  em
seguida o pescoço torcido a um ângulo 90 graus. Muitos animais agonizam com o
pescoço deslocado, enquanto sua pele é retirada, estando ainda vivo.

Todos os anos,  a  indústria  de peles  sacrifica  milhões  de  animais,  cada casaco
representa  a  morte  e  o  sofrimento  de  dezenas  deles.  Nem  mesmo  espécies
protegidas ou animais domésticos estão livres de tal crueldade.



1085
____________________________________________________________________________

Toda essa crueldade faz da moda que usa peles de animais imoral e injustificável.
Existe hoje no mercado grande variedade de peles sintéticas que proporcionam o
mesmo conforto térmico que as naturais, sendo até mais duráveis.

A Lei de Crimes Ambientais é clara em seu art. 32:
“Art.  32  -  Praticar  ato de abuso,  maus-tratos,  ferir  ou mutilar  animais  silvestres,

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º - Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos.

§ 2º - A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal”.
É,  portanto,  a  prática  de  extração de peles  condenada em legislação federal  e

considerada crime.
Uma sociedade justa não pode permitir  que animais paguem com sua vida pela

vaidade humana. Trata-se de um movimento mundial que visa a eliminar o comércio
de roupas, acessórios e outros produtos vinculados a uma indústria que mantém a
prática de tortura de animais.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto.
-  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 5.136/2014
Declara de utilidade pública a entidade Unidos da Vila Esporte Clube, com sede no

Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  entidade Unidos da  Vila  Esporte

Clube, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação: A entidade Unidos da Vila Esporte Clube é uma associação civil sem
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fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo  indeterminado.  Sediada  no  Município  de
Contagem, a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos, cumprindo suas finalidades estatutárias, conforme atestado de funcionamento
emitido pelo presidente da Câmara Municipal de Contagem. Sua diretoria é composta
por  membros de reconhecida idoneidade, não sendo remunerada pelas atividades
que exerce.

Conforme seu estatuto, sua finalidade principal é atuar como prestadora de serviços
de assistência social à comunidade onde está inserida, com vistas à promoção dos
direitos de crianças, adolescentes e idosos.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.137/2014
Declara de utilidade pública a Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas

da Previdência Social de Belo Horizonte e Região Metropolitana - Aseapprevs -, 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 Eclética de Aposentados e

Pensionistas  da  Previdência  Social  de  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana  -
Aseapprevs -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2014.
André Quintão
Justificação: A Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas da Previdência

Social  de  Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana  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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.138/2014
Declara de utilidade pública a Associação Cristã Fé e Ação de Apoio a Dependentes

Químicos - Asafe -, com sede no Município de Ubaporanga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Fé e Ação de Apoio

a Dependentes Químicos - Asafe -, com sede no Município de Ubaporanga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2014.
Rosângela Reis
Justificação: a Associação Cristã Fé e Ação de Apoio a Dependentes Químicos -

Asafe -, com sede no Município de Ubaporanga, é entidade civil de direito privado,
sem fins lucrativos ou econômicos, que tem como finalidade a prestação de serviços
gratuitos, na comunidade onde atua, nas áreas da educação, da saúde, da segurança
alimentar, da promoção do voluntariado e do combate à pobreza, com o objetivo de
agir na prevenção, na recuperação e na reinserção social do dependente químico,
através  de  atendimento  individual  ou  em  grupo  e  através  de  atividades  que
promovam sua qualidade de vida e a de sua família. A documentação apresentada
pela entidade atesta que ela atende aos requisitos legais. Pelo importante trabalho
desenvolvido pela instituição, contamos com o apoio de nossos pares para aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.139/2014
Declara de utilidade pública a Associação Luz do Servir de Itaú de Minas, com sede

no Município de Itaú de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luz do Servir de Itaú de

Minas, com sede no Município de Itaú de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2014.
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Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Luz do Servir de Itaú de Minas, fundada em 5/10/2011, é

uma entidade sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração.
A Associação tem por  finalidade congregar  pessoas  físicas  com o  propósito  de

promover  proteção  e  ajuda  material  à  família,  à  maternidade,  à  infância,  à
adolescência e à velhice. Tem também como objetivo o desenvolvimento da cultura e
do lazer e a captação de recursos financeiros, municipais, estaduais e federais, para
a  associação,  buscando  a  realização  de  trabalhos  de  cunho  social,  tais  como:
assistência educacional ou de saúde, distribuição de cestas básicas e de roupas a
pessoas carentes cadastradas na associação ou em outra entidade cadastrada na
CNAS.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.140/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Ação  Social  e  Política  da  Paróquia  Imaculado

Coração de Maria, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social e Política da Paróquia

Imaculado Coração de Maria, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2014.
Adalclever Lopes
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo declarar de utilidade pública a

Ação Social  e  Política  da  Paróquia  Imaculado Coração de Maria,  que  muito  tem
contribuído para o desenvolvimento pessoal e a promoção social, por intermédio de
atividades esportivas, culturais e de assistência social.

- 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 5.141/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santo

Agostinho - Amagost -, 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 de Moradores e Amigos

do Bairro Santo Agostinho - Amagost -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2014.
Dinis Pinheiro
Justificação:  A Associação de Moradores e Amigos do  Bairro Santo  Agostinho -

Amagost  -,  com  sede  no  Município  de  Belo  Horizonte,  é  entidade  civil  sem  fins
lucrativos, de finalidade filantrópica e de caráter educacional, cultural e assistencial.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº
12.972, de 27/7/1998. Além disso, a entidade funciona regularmente há mais de um
ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma
remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.142/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Esmeril,  com  sede  no

Município de São João Batista do Glória.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Esmeril, com

sede no Município de São João Batista do Glória.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 2014.
Zé Maia
Justificação:  A Associação Comunitária  Esmeril,  com sede no Município de São

João Batista  do Glória,  tem sua diretoria  constituída  por  pessoas de reconhecida
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idoneidade,  as  quais  desenvolvem  atividades  voluntárias.  A associação  tem  por
finalidade  estatutária  a  promoção  do  desenvolvimento  socioeconômico;  a
representação  junto  a  instituições,  órgãos  públicos  e  privados;  e  a  promoção  da
busca de recursos, coordenando as atividades e iniciativas coletivas da comunidade,
como atividades educativas, esportivas e de lazer, entre outras. 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 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.

REQUERIMENTOS
Nº 7.624/2014, do deputado Carlos Henrique, em que solicita seja encaminhado à

presidência  da  Copasa-MG  pedido  de  providências  relativas  à  interrupção  do
fornecimento de água no Bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. (- À Comissão
de Defesa do Consumidor.)

Nº 7.625/2014, do deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com os atletas mineiros de Uberlândia que representaram a seleção
brasileira  de  halterofilismo  nos  Jogos  Para-Sulamericanos  realizados  no  Chile:
Amanda Sousa (responsável pelo primeiro ouro brasileiro em Santiago), André Luiz
(quarta colocação), Mateus Assis (bronze) e Rafael Vansolin (sétima colocação);  e
com o técnico Wéverton Lima.

Nº 7.626/2014, do deputado Marques Abreu, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com Rafael Vansolin, paratleta mineiro de Uberlândia, pela conquista
da  medalha  de  ouro  no  Mundial  de  Halterofilismo  em  Dubai.  (-  Distribuídos  à
Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 7.627/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona  pela  atuação  na  Operação
Falência, em 10/4/2014, na Rodovia BR-497, em Uberlândia, na qual apreenderam
droga  e  dois  veículos  e  prenderam  um  homem  que  ganharia  R$12.000,00  para
transportar  o  produto;  e  seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de
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providências  com vistas  à  concessão de recompensa aos  policiais  pelo  relevante
serviço prestado.

Nº 7.628/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 3ª Companhia
Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/4/2014, em União
de Minas, na qual apreenderam droga e prenderam três homens; e seja encaminhado
ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.629/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  8/4/2014,  em  Mariana,  na  qual
apreenderam droga e dinheiro e prenderam três homens; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.630/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de  aplauso  ao Cb.  PM José Jair  Lopes  dos  Santos,  lotado  no  10º
Batalhão de Polícia Militar, pela participação, em 10/4/2014, na operação que resultou
na morte de dois envolvidos em roubos em Montes Claros.

Nº 7.631/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão e no
Batalhão Rotam da Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 10/4/2014,  em
Ribeirão  das  Neves,  na  qual  apreenderam  armas  e  munição  e  prenderam  dois
homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 7.632/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  10/4/2014,  em  Tabuleiro,  na  qual
apreenderam armas e munição e prenderam 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 7.633/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 9/4/2014,  em Monte Carmelo,  que
resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um menor e de armas; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  7.634/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso às gestoras que menciona por sua posse nos cargos de
diretora das escolas municipais de Uberlândia. (- À Comissão de Educação.)

Nº 7.635/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares e bombeiros militares que menciona, lotados
na 5ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar, na 4ª
Companhia Independente de Polícia Militar e no 8º Batalhão de Bombeiros Militar,
pela  atuação  na  ocorrência,  em  14/4/2014,  na  BR-364,  entre  os  Municípios  de
Itapagipe e Campina Verde, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão
de  mais  de  490  kg  de  maconha;  e  seja  encaminhado  aos  Comandos-Gerais  da
PMMG e do CBMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa
aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.636/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 13/4/2014,  em Belo Horizonte, que
resultou  na  prisão de  dois  homens  e  na  apreensão de armas,  munição e  colete
balístico; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 7.637/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/4/2014, em Uberaba, que resultou
na prisão de um homem e na apreensão de um menor e de drogas e uma balança de
precisão; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.
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Nº 7.638/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 12/4/2014, em Ataleia, que resultou na
prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  munições,  espoleta  e  pólvora;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.639/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o novo chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais , Cel. BM Ezequiel Silva.

Nº 7.640/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com o  novo  comandante-geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de
Minas Gerais, Cel. BM Ivan Gamaliel Pinto.

Nº 7.641/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com o  novo comandante  da  Academia  de  Polícia Militar,  Cel.  PM
Hebert Fernandes Souto Silva.

Nº 7.642/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados na 2ª  Cia.
Independente da PMMG, pela prisão do vereador Adão Wilson Lima por tráfico de
drogas, em 21/3/2014, em Rubelita.

Nº 7.643/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. de
Missões  Especiais  da  PMMG, pela  apreensão  de um menor  portando droga,  em
7/4/2014, em Contagem.

Nº 7.644/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia
Regional de Polícia Civil, de Juiz de Fora, pela atuação em operação que resultou na
prisão de um traficante e em apreensão de droga.

Nº 7.645/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona pela prisão, em 9/4/2014,
em  Contagem,  de  suspeitos  de  participar  de  seis  homicídios.  (-  Distribuídos  à
Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 7.646/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Emílio César Ribeiro Parolini por sua posse no cargo de
presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de
Minas Gerais. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 7.647/2014,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à
secretária  de Educação pedido de informações sobre a estrutura física da Escola
Estadual  Doutor  Gomes  Freire,  no  Município  de  Mariana,  tendo  em  vista  as
denúncias apresentadas pelo Sr.  Carlos Brito Pinheiro, pai de aluno e membro do
colegiado, por meio do Fale com a Assembleia.

Nº 7.648/2014, das Comissões de Participação Popular e de Educação, em que
solicita seja encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre o
impacto  do  julgamento  de  inconstitucionalidade  da  Lei  Complementar  nº  100,  de
2007, para o trabalhador da educação indígena e as alternativas a serem adotadas.

Nº 7.649/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
ao secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de informações para que envie
cópia integral do protocolo de intenções firmado entre essa secretaria e a empresa
Sul Americana de Metais S.A. referente ao empreendimento minerário Vale do Rio
Pardo, no Município de Grão-Mogol, atualmente em fase de licenciamento ambiental
no Ibama.

Nº 7.650/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
ao coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa
do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanístico  e  Habitacional  pedido  de
informações, com o envio de cópia da ação civil pública relacionada ao projeto Vale
do Rio Pardo, da empresa Sul Americana de Metais S.A.

Nº  7.651/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  pedido  de
informações  sobre  os  bens  repassados  aos  conselhos  tutelares  do  Estado,  no
período de 2011  a  2013,  discriminados  por  município.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 7.652/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,  presidente  da  Federação  das
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Indústrias de Minas Gerais, pelo transcurso do Dia da Indústria, comemorado em 25
de maio. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  7.653/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal pedido de
providências para suspender a inscrição da Construtora Copermil no programa Minha
Casa, Minha Vida e os pagamentos pelos serviços prestados pela empresa, até a
quitação de débitos trabalhistas em Sete Lagoas, e as cópias das reportagens sobre
as irregularidades.

Nº  7.654/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados à presidente da República pedido de providências para apuração da
denúncia de irregularidades no programa Minha Casa, Minha Vida - Conjunto Dona
Sílvia  -  ,  em  Sete  Lagoas,  sobre  a  falta  de  pagamentos  de  salários  e  acertos
rescisórios por parte da Construtora Copermil; e as cópias das reportagens sobre o
problema.

Nº  7.655/2014,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Procon  Estadual  pedido  de  providências  para  que  verifique  a
existência  de  cobrança,  em  escolas,  de  taxas  adicionais  para  estudantes  com
deficiência.

Nº  7.656/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de
providências para a suspensão da Instrução Normativa nº 3, de 2014, da Secretaria
de Defesa Agropecuária, que viabiliza a importação de frutas do Equador, o que pode
trazer prejuízos para os fruticultores do País.

Nº  7.657/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado à bancada mineira no Congresso Nacional pedido de providências para
a implantação de uma unidade da CeasaMinas no Município de Montes Claros, tendo
em  vista  a  grande  demanda  de  logística  e  abastecimento  para  a  produção  de
alimentos na região Norte de Minas.

Nº  7.658/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de
providências para a implantação de uma unidade da CeasaMinas no Município de
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Montes Claros, tendo em vista a grande demanda de logística e abastecimento para a
produção de alimentos na região Norte de Minas.

Nº  7.659/2014,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de
providências para a implantação de uma unidade da CeasaMinas no Município de
Montes Claros, tendo em vista a grande demanda de logística e abastecimento para a
produção de alimentos na região Norte de Minas.

Nº  7.660/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas pedido de
providências para abertura de vagas de internação para adolescentes autores de atos
infracionais em Monte Carmelo, bem como para que seja celebrado convênio com o
município com o objetivo de serem implementadas medidas socioeducativas em meio
aberto.

Nº  7.661/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao Ministério da Justiça e
à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implementação de uma
base móvel de segurança pública no Município de Monte Carmelo, com o objetivo de
auxiliar as ações de policiamento ostensivo.

Nº  7.662/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado pedido de providências para
a implementação da 3ª Promotoria de Justiça no Município de Monte Carmelo.

Nº  7.663/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a
implementação  das  medidas  de  combate  à  criminalidade  reivindicadas  pela
sociedade do Município de Monte Carmelo.

Nº  7.664/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão e  à Chefia  da  Polícia  Civil
pedido de providências para agilização e desburocratização do acesso a documentos
em Monte Carmelo, por meio de parcerias com o governo local.

Nº  7.665/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para implementação de



1097
____________________________________________________________________________

medidas  de  combate  à  criminalidade  reivindicadas  pela  comunidade  de  Monte
Carmelo.

Nº  7.666/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para criação e instalação
de uma nova vara judicial na Comarca de Monte Carmelo.

Nº  7.667/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido de providências para
que sejam firmadas parcerias com a prefeitura de Monte Carmelo com o objetivo de
atender à população, conforme discutido em audiência pública em que se debateu o
aumento da criminalidade no município.

Nº  7.668/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a
implementação da Patrulha Rural no Município de Monte Carmelo.

Nº  7.669/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja
implementado o programa Olho Vivo no Município de Monte Carmelo, em parceria
com a prefeitura e a comunidade, conforme reivindicação da sociedade local.

Nº  7.670/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  presidente  da  República,  ao  Ministério  da  Justiça,  à  Secretaria
Nacional de Segurança Pública, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados as
notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública,
ocorrida em 10/04/2014, e pedido de providências para a recomposição dos subsídios
dos  agentes  de  Polícia  Federal,  dos  escrivães  e  dos  papiloscopistas,  para  o
reaparelhamento da instituição e para a recomposição do efetivo policial.

Nº  7.671/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de
providências para o efetivo cumprimento da Lei nº 16.076, de 2006, que altera o art.
32 da Lei Delegada nº 37, de 1989, que reestrutura a remuneração do pessoal da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, no que tange ao
pagamento do abono-fardamento ao diretor de Unidade Prisional e aos agentes de
Segurança Penitenciários que exercem a função junto à Secretaria de Defesa Social,
à Corregedoria e à Inteligência do Sistema Prisional.
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Nº  7.672/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais pedido de providências para a convocação dos 39 excedentes
do Curso de Formação de Cabos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
2014.

Nº  7.673/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao governador do Estado, ao Comando-Geral da Polícia Militar e à
Chefia da Polícia Civil cópia de boletim de ocorrência de crime ocorrido no Município
de Bom Jesus do Galho e pedido de providências para a implementação da efetiva
atuação integrada das polícias civil e militar, a fim de evitar-se o deslocamento inútil
de policiais militares lotados no interior para encerrar ocorrências em delegacias civis
de outras cidades.

Nº  7.674/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Contas da União pedido de providências para determinar
a realização de auditoria de segurança aeroportuária, nos termos do Plano Nacional
de Segurança Aeroportuária, no Aeroporto Internacional de Confins, e a realização de
auditoria  sobre o  número  efetivo  de  agentes  de  Polícia  Federal  nas  unidades  do
referido órgão no Estado.

Nº  7.675/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Procuradoria  do  Ministério  Público  Federal  em  Minas  Gerais  as
notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública,
ocorrida em 10/4/14, e pedido de providências para esclarecimento das denúncias de
sucateamento, assédio moral e falta de atendimento biopsicossocial aos agentes, aos
escrivães e aos papiloscopistas da Polícia Federal, e para apuração da fiscalização
aeroportuária que está sendo realizada por pessoal terceirizado.

Nº  7.676/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Departamento de Patrimônio da União pedido de providências para
que se estude a possibilidade da regularização da posse de interessado em terreno
da União localizado em Belo Horizonte, conforme manifestação do Sr. Luiz Carlos
Ribeiro  na  7ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão,  e  as  notas  taquigráficas  dessa
reunião.
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Nº  7.677/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
encaminhados ao Ministério Público Federal em Minas Gerais e ao Centro de Apoio
Operacional da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos pedido de providências
para a apuração de denúncia de violação de direitos humanos de que teria sido vítima
o Sr. Luiz Carlos Ribeiro, em disputa relativa a posse de terreno da União localizado
em Belo Horizonte, e as notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária dessa comissão.

Nº  7.678/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que sejam
enviadas a essa comissão as imagens, obtidas por meio do sistema Olho Vivo, da
Praça Duque de Caxias, em Belo Horizonte, a partir das 18 horas de 30/3/2014, para
apuração da denúncia de abuso de autoridade que teria sido praticado por policiais
militares e guardas municipais contra a Sra. Heloísa Greco e o Sr. Bruno Alcântara
Soares.

Nº  7.679/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Sete  Lagoas  e  à  PMMG  pedido  de
providências para que sejam enviadas a essa comissão as imagens, obtidas por meio
do sistema Olho Vivo, da manifestação ocorrida em 31/3/2014, em Sete Lagoas, na
qual  operários  protestaram  contra  a  falta  de  pagamento  de  salários  e  acertos
rescisórios por parte da Construtora Copermil, por ocasião da entrega das casas do
Conjunto Dona Sílvia, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.

Nº  7.680/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  juíza  titular  da  15ª  Vara  Federal,  em  Belo  Horizonte,  as  notas
taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária dessa comissão, que contêm manifestação do
Sr.  Luiz Carlos  Ribeiro,  para  formação de seu conhecimento e avaliação sobre a
possibilidade  da  revisão  de  seu  posicionamento  nos  autos  do  Processo  nº
236.42.2014.4.01.38.00.

Nº 7.681/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a realização de estudos
de avaliação ambiental integrada dos empreendimentos de natureza minerária como
política pública de Estado, bem como para que a apresentação desses estudos seja
obrigatória  para  processos  de  licenciamento  ambiental  no  âmbito  do  Estado,
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especialmente  em  relação  aos  empreendimentos  em  desenvolvimento  na  região
Norte.

Nº 7.682/2014, das Comissões de Educação e de Participação Popular,  em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a
revogação dos dispositivos da Resolução nº 2.442/2013 que produziram efeitos nas
escolas indígenas do Estado.

Nº 7.683/2014, das Comissões de Educação e de Participação Popular,  em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a
realização de estudos com vistas à criação da categoria escolar indígena.

Nº 7.684/2014, das Comissões de Educação e de Participação Popular,  em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a
realização, em parceria com as redes municipais de ensino, de diagnóstico sobre as
demandas  referentes  a  educação  indígena  na  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte.

Nº  7.685/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado às Prefeituras Municipais de Aimorés e Itueta pedido de providências
para a manutenção das estradas nesses municípios, principalmente na zona rural.

Nº  7.686/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  à  Superintendência  de
Desenvolvimento  da  Capital  pedido  de  providências  para  melhorar  a  iluminação
pública  no  cruzamento  da  Av.  dos  Andradas com a  R.  Itamar,  no  Bairro  Caetano
Furquim, em Belo Horizonte.

Nº  7.687/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Cemig  pedido  de providências  para  a  retirada de postes  de  rede
elétrica desativada na Vila Souza Aguiar, em Belo Horizonte.

Nº  7.688/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Superintendência  de  Desenvolvimento  da  Capital  pedido  de
providências  para a retirada de postes  de rede elétrica  desativada na Vila  Souza
Aguiar, em Belo Horizonte.

Nº  7.689/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da PMMG pedido
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de  providências  para  que haja  policiamento  ostensivo  permanente  na  Vila  Souza
Aguiar, em Belo Horizonte.

Nº  7.690/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à BHTrans pedido de providências para a instalação de redutores de
velocidade (quebra-molas) na Vila Souza Aguiar, no Bairro Caetano Furquim, em Belo
Horizonte.

Nº  7.691/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Administração Regional  Leste da Prefeitura de Belo
Horizonte pedido de providências para que sejam realizados o corte e a poda de
árvores que oferecem riscos à população, na Vila Souza Aguiar, no Bairro Caetano
Furquim, em Belo Horizonte.

Nº  7.692/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-
Geral da Polícia Militar pedido de providências para a atuação conjunta das Polícias
Civil  e  Militar  destinada à identificação de criminosos com atuação recorrente em
Itamarandiba.

Nº  7.693/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para o devido empenho
na apuração do crime de latrocínio que vitimou o Sgt.  BM Luiz Alberto de Matos,
lotado no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, de Uberlândia.

Nº  7.694/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social, à Chefia da
Polícia Civil  e ao Comando-Geral da Polícia Militar  pedido de providências para o
aumento do efetivo policial militar e civil em Itamarandiba.

Nº  7.695/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam
encaminhados  à  Delegacia  Regional  de  Capelinha  as  notas  taquigráficas  da  6ª
Reunião Extraordinária dessa comissão, realizada em Itamarandiba, em 14/4/2014, e
pedido  de  providências  para  a  apuração  de  denúncias  do  uso  de  aparelho  de
telefonia  celular  por  presos  detidos  nesse  município,  bem  como  de  regalias
concedidas aos detentos.

Nº  7.696/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
avalie a possibilidade de transformar o pelotão de Polícia Militar de Itamarandiba em
Companhia Independente de Polícia Militar.

Nº  7.697/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido
de  providências  para  que  o  Município  de  Aricanduva  passe  a  fazer  parte  da
circunscrição  policial  do  Município  de  Capelinha,  tendo  em  vista  a  facilidade  de
deslocamento entre esses municípios.

Nº  7.698/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de
providências  para  que  realize  vistoria  nas  áreas  de  circulação  de  torcedores  no
Estádio Magalhães Pinto, uma vez que o espaço entre as cadeiras não é suficiente
para a passagem das pessoas.

Nº  7.699/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências,
acompanhado  de  nota  de  repúdio,  para  apurar  a  denúncia  de  atos  de  violência
policial sofridos por Heloísa Greco e Bruno Alcântara Soares em 30/3/2014, na Praça
de Santa Tereza, em Belo Horizonte.

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Alencar
da Silveira Jr., Dinis Pinheiro e outros, Cabo Júlio e Lafayette de Andrada e outros,
Cabo Júlio e outros (3), Zé Maia e outros e Lafayette de Andrada.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação, de Segurança Pública e de Prevenção e Combate às Drogas.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Ulysses Gomes.
O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

boa tarde. Quero cumprimentar os telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembleia. Sr. Presidente, estamos vivenciando, sobretudo em função das eleições,
um momento em que a disputa de versão tem sido o grande debate na sociedade, o
que se vende para a sociedade ou o que a mídia compra como ideia, como tese, para
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implementar  algum  conceito  ou,  neste  momento,  alguma  candidatura  no
enfrentamento, seja a que projeto for,  em nível estadual e federal.  É uma disputa
muito clara, mas, infelizmente, muitas vezes a população não acompanha a verdade
dos fatos. Diante de uma tese como essa, de disputa de versão, poderíamos debater
vários temas, como já fizemos em oportunidades que tivemos nesta Casa. Quantas
vezes deputados do nosso bloco, o Minas sem Censura, aqui estiveram questionando
ações do governo do Estado quando, na verdade, muitos dos programas e das ações
que  o  o  governo  executa  em  cada  canto  do  Estado  são  programas  federais.  O
governo do Estado tem a capacidade de transformar não só o nome do programa,
mas também dizer à sociedade mineira que o programa foi instituído por ele e é de
sua iniciativa. Assim, vamos acompanhando e vendo que, infelizmente, o governo de
Minas vai iludindo a população com muitas de suas ações.

Ultimamente acompanhamos propagandas, por exemplo, do programa do governo
federal Rede Cegonha, lançado em Belo Horizonte pela nossa presidenta Dilma, no
início do ano passado,  o qual  tem investimento muito forte na área de saúde e o
objetivo do atendimento a gestantes, todo o seu acompanhamento pré-natal. Lembro
muito  bem  quando  a  presidenta  Dilma  esteve  em  Minas  Gerais  e  lançou  esse
programa e, no dia seguinte, estavam estampadas nos jornais as propagandas do
governo do Estado do programa Mães de Minas. É um programa elaborado, pensado,
com investimento do governo federal,  obviamente com uma estratégia de parceria
com os estados.

Como disse, a capacidade que o governo tem de transformar não só o nome, mas
também levar à sociedade mineira essa inversão ou essa versão equivocada faz com
que a população imagine ou questione a ausência de ações do governo federal. Sem
dúvida alguma, isso é uma prática do governo do Estado, mais do que isso, uma
prática do PSDB. Prova disso é que no Paraná há também o Mãe Curitibana, na
mesma  lógica  do  programa  do  governo  federal  Rede  Cegonha,  transformado
inicialmente em outro nome e mostrado à sociedade como se fosse ação do governo
do Estado. É óbvio que o governo do Estado é parceiro da execução, mas não é o
elaborador, o investidor maior. Então, nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é importante compartilhar isso, por meio da TV Assembleia, com todos os que nos
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acompanham, porque são temas que muitas vezes a imprensa não expõe.
Poderíamos  falar  aqui,  por  exemplo,  da  Lei  Complementar  nº  100,  o  quanto  o

governo do Estado enganou os profissionais da educação dizendo que eles teriam
todas as garantias. Esses profissionais receberam em junho de 2011 uma carta da
secretária  Renata  Vilhena e  Ana  Lúcia  Gazzola  que  dizia  assim:  “Aos  servidores
efetivados pela Lei Complementar nº 100, de 2007. Em 6/11/2007, o governador do
Estado  de  Minas  Gerais  sancionou  a  Lei  Complementar  nº  100  e  regularizou  a
situação  funcional  de  mais  de  100  mil  servidores  da  Secretaria  de  Educação,
tornando-os efetivos nos cargos que ocupavam na data da publicação da referida lei.
Posteriores alterações na legislação pertinente foram realizadas visando estender aos
efetivados os mesmos direitos dos servidores efetivos.

A primeira dessas alterações foi a revogação do art. 8º do Decreto nº 44.674, de
2007.  Com  essa  alteração,  as  vagas  ocupadas  por  servidor  efetivado  não  serão
disponibilizadas para constar do edital do próximo concurso público.

A Instrução SEE nº 1, publicada em abril de 2011, garante ao servidor efetivado o
direito de concorrer à remoção ou mudança de locação, em igualdade de condições
com o  servidor  efetivo.  A Resolução SEE nº  1.846,  publicada em maio  de  2011,
eliminou o tratamento diferenciado atribuído ao servidor efetivado na organização do
quadro de pessoal das escolas. Foi instituído o grupo de trabalho Seplag-SEE com o
objetivo  de  eliminar  as  demais  restrições  quanto  aos  direitos  e  benefícios  dos
servidores efetivados”.

Com isso, o governo do Estado garantiu aos servidores que eles teriam o mesmo
direito e que não precisavam prestar concurso público. E vimos o que aconteceu. O
Supremo Tribunal  Federal  derrubou isso e depois  a secretária  Ana Lúcia Gazzola
tentou  negar  a  afirmação,  que  estava  escrita  e  foi  encaminhada  a  todos  os
servidores. É a prova, nobres deputados, da ação competentíssima do governo do
Estado, da sua capacidade inequívoca de reverter a versão, vendendo à população
situações maquiadas, para enganá-la. A pior delas estamos vivendo nesse momento.

Estamos acompanhando essa polêmica da Cemig, que encaminhou à Aneel  um
pedido de revisão de sua cobrança tarifária, solicitando quase 30% de reajuste. Ela
solicitou  isso,  senhoras  e  senhores.  E  a  Aneel,  depois  dos  estudos,  autorizou,
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possibilitou, abriu as condições para que a Cemig não aplicasse esse reajuste de
30%, mas que aplicasse um reajuste de até 14%.

Entretanto, o governo é competente. Quero até parabenizá-lo, porque, diante de um
governo como este, só podemos dar-lhe o troféu Pinóquio, pois é o governo mais
mentiroso que este estado já teve. Um governo que é capaz de inventar e vender
versões e fazer com que a população caia nesse conto, a ponto de merecer, desta
tribuna, o prêmio governo Pinóquio. Um governo mentiroso que diz à população que o
governo federal, através da Aneel, está obrigando a Cemig a implementar um reajuste
de 14%. É o governo do Estado que está fazendo isso. É a Cemig que está fazendo
isso.  Além  disso,  paga  propagandas  caríssimas,  com  artistas  famosos,  querendo
levar  essa informação à população.  Parabéns a este governo competente,  a este
governo que tem o mérito  de  receber  esse prêmio,  que tenho a oportunidade de
compartilhar: o prêmio Pinóquio. Parabéns, porque a mentira que se fala a cada canto
do  Estado  chega  a  ser  absurda  e  digna  de  uma  palhaçada  como  essa.  É
impressionante a capacidade do governo de ainda questionar isso.

Quando consultamos o site, o blog oficial da Cemig, deputado Elismar, que fala de
transparência, está assim: “Oficial: A Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig
-  informa  que  todos  os  anos  apresenta  uma  planilha  de  custos  para  a  Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, assim como todas as outras concessionárias,
para que o órgão defina a tarifa da empresa”.

No caso da Cemig Distribuição, o processo acontece anualmente para estabelecer
reajuste na tarifa para cima ou para baixo, a partir  de abril.  No atual processo de
reajuste, o principal fator de variação da tarifa deve ser influenciado pela necessidade
de compra de energia térmica, que é mais em relação ao preço da energia das usinas
hidráulicas.  Diz a Cemig em seu  site oficial  que o custo da energia gerada pelas
usinas térmicas e o  preço da energia no mercado livre  são componentes que as
concessionárias não têm como gerenciar e se enquadram na chamada Parcela A,
que  representa  69% no  peso  final  do  reajuste.  No  caso  da  Parcela  A,  a  Cemig
identifica, no pedido enviado à Aneel, a necessidade de reajuste de 29%.

A Cemig  foi  verdadeira  no  seu  site,  ao  assumir  ter  feito  a  solicitação,  mas  foi
mentirosa ao pagar uma propaganda dizendo que o governo federal está obrigando-a
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a exercer um reajuste de 14%. Não, ela solicitou um reajuste de 29% ao governo
federal.  A Aneel  autorizou  um  reajuste  de  até  14%.  Parabéns,  Cemig,  parabéns,
governo. Isso é digno, de fato, do troféu Pinóquio: o governo mentiroso, a empresa
mentirosa.  É  inaceitável  a  postura  do  governo  de  Minas,  que  se  digna  a  uma
palhaçada  como essa.  Não  podemos  aceitar  que  neste  momento  mentiras  como
essas sejam vendidas à população como verdade, uma verdade absurda, que me
obriga  a  fazer  um  discurso  como  este.  É  uma  mentira  lamentável,  mas  damos
parabéns  a  este  governo,  capaz  de  criar  tal  inverdade  e,  infelizmente,  conseguir
convencer  a  população  de  que  ações  do  governo  federal  são  tomadas  em  seu
desfavor.  Ações  como  essa,  em  virtude  de  enorme  propaganda  na  mídia,  são
assimiladas como verdades. A Aneel  entrará com uma ação contra isso, e vamos
reverter a situação.

Gostaria  de,  rapidamente,  ler  a  nota  do  PT,  que mostra  detalhadamente  o  que
aconteceu. (- Lê:)

“Nota do PT. O PSDB mineiro parece não ter limites nas reiteradas tentativas de
enganar  a  população com falsas propagandas.  Como se não bastasse querer  se
apropriar dos programas federais implantados em Minas, agora os tucanos tentam
transferir para o governo federal a culpa pelo aumento na conta de luz.

Nos últimos dias, a Cemig patrocinou uma massiva campanha publicitária com o
objetivo de se isentar do reajuste de 14,76% nas contas pagas pelos mineiros. A
verdade, que novamente não está ao lado da propaganda tucana, é que a Cemig
solicitou  um  aumento  de  quase  30% na  conta  de  luz.  A Aneel,  discordando dos
argumentos apresentados pela estatal para reajustar as tarifas, concedeu um reajuste
de  14,7%,  metade  do  que  solicitou  a  companhia.  Vale  ressaltar  que  a  Aneel  só
autoriza aumentos nas tarifas após solicitação das distribuidoras, no caso a Cemig.

O pedido de quase 30% de aumento na conta paga pelos mineiros  foi  feito  na
semana em que a companhia anunciou um lucro de 3,1 bilhões em 2013. Se fosse
aceito pelo órgão regulador, sozinha, a correção na conta de luz poderia representar
uma elevação de 0,8 ponto percentual na inflação medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - na Grande Belo Horizonte.

O que surpreende,  além da incompatibilidade entre o lucro de 3,1 bilhões e os
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exorbitantes pedidos de aumentos nas tarifas, é um dos argumentos utilizados pela
empresa para rever a definição da base de remuneração da Cemig Distribuição, com
o consequente  impacto no valor  da conta de  luz.  Dizendo ter  investido  acima do
previsto na implantação do programa Luz para Todos, a Cemig vai, a partir de abril,
repassar para os mineiros parte dos valores gastos nesse importante programa social
do governo federal.

A falta de planejamento, de sensibilidade social e de compromisso com o controle
dos  índices  inflacionários  revelam  a  distância  existente  entre  a  prática  e  a
propaganda do governo de Minas. Enquanto o governo federal faz sacrifícios para
resolver  os  problemas,  inclusive  na  questão  energética,  baixando  tarifas  e
implantando projetos como o Luz para Todos, o Estado de Minas, através da Cemig,
erra cálculos, não realiza um bom planejamento e transfere para a população o ônus
pela má gestão do PSDB”.

Lamentavelmente,  Sr.  Presidente,  encerro  dando  os  parabéns  a  esse  governo:
prêmio Pinóquio, prêmio da mentira de um governo mentiroso.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia e visitantes das nossas
galerias, queria tratar de um assunto que incomoda muito os deputados, incomoda V.
Exa.,  como 1º-vice-presidente  desta  Casa,  incomoda  este  deputado,  incomoda  o
deputado Wander Borges, o deputado Agostinho Patrus, o deputado Elismar Prado, o
deputado Doutor Wilson Batista, enfim, incomoda a todos nós.

E por  que nos incomoda? Hoje, ao abrir o jornal  Estado de Minas,  de que sou
assinante há mais de uma década, deparei-me com a seguinte matéria: "Economia
com o fim de privilégio". Deputado Ivair Nogueira, está aqui a matéria do Estado de
Minas.  Aliás,  é  matéria  com  a  foto  deste  deputado  aqui  na  frente,  e  ela  traz  a
economia feita pelo Poder Legislativo de Minas Gerais com o chamado fim do auxílio-
moradia. O que é auxílio-moradia? Uma parcela de R$2.850,00 que era atribuída aos
77 deputados. No ano passado, votamos um projeto de resolução que restringiu a
alguns  deputados  o  uso  desse  benefício.  Os  que  tivessem  casa  na  região
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metropolitana,  como é o nosso caso,  não poderiam fazer uso desse valor.  Estive
presente  e  votei  favoravelmente  a  essa  restrição.  V.  Exa.,  da  mesma forma,  se
encontrava presente.

O  jornal  O  Tempo também  traz:  "Fim  do  auxílio-moradia  rende  economia  de
R$565.000,00".

É muito estranho, deputado Ivair Nogueira, que esses dois jornais tenham publicado
essas duas matérias falando da economia com o fim do auxílio-moradia. Quero dirigir
a palavra ao cidadão que neste momento está assistindo à TV Assembleia, para ele
entender um pouco como funcionam determinados veículos de comunicação e o tipo
de matéria pautada e ver a maldade que, às vezes, está por trás dessas matérias.

O que nos causa estranheza é que questionam aqui ainda como fim do privilégio,
deputado Ivair Nogueira. Pediria a V. Exa. uma atenção e ao Caixeta que faça uso da
palavra depois, porque esse jornal fala do privilégio, mas o jornal O Tempo também
fala que, com o fim do auxílio-moradia, a Casa fará a economia de R$565.000,00.
Ora, o cidadão que lê essas matérias pode entender, deputado Ivair Nogueira, que é
algo muito bom. Só não sabe que, no jornal de domingo, o mesmo jornal de que sou
assinante, o Estado de Minas, publicou uma outra matéria, uma matéria paga desta
Casa, meia página paga com o dinheiro do contribuinte, dizendo que a Assembleia de
Minas  trabalha  para  melhor  atender  aos  mineiros.  E  aqui,  deputado  Vanderlei
Miranda, vemos uma tesoura: o fim do voto secreto - e tenho um enorme orgulho de
ser o autor da Emenda à Constituição nº 91, que foi acolhida por meus pares, com 59
votos favoráveis e nenhum contrário. Além disso, temos: fim do 14º e do 15º, fim do
auxílio-moradia, fim da hora-extra. Quer dizer que a Casa corta alguns benefícios
pagos aos deputados para então fazer publicidade. É isso? No mesmo jornal?

Para mim, deputado Vanderlei Miranda, isso soou muito mal. Ora, o jornal fala hoje
em fim do privilégio. Agora, deputado Ivair Nogueira e deputado Vanderlei Miranda,
vamos  conhecer  os  deputados  desta  Casa,  na  hora  de  votar  projetos,  com  a
imprensa em cima,  pressionando.  E lembro que essa mesma imprensa leva  uma
verba publicitária altíssima do próprio Poder.

Temos aqui dois projetos de lei complementar: o de nº 59, do Poder Judiciário, e o
de  nº  62,  do  Ministério  Público.  Deputado  Vanderlei  Miranda,  penso diferente  de
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outros  deputados.  Não  tenho  medo  de  ocupar  a  tribuna  para  citar  jornal  nem
articulista. Não tenho rabo preso nem com jornal nem com financiador de campanha
nem com o Judiciário nem com o Ministério Público. Entretanto, um desses projetos,
o Projeto de Lei Complementar nº 59, enviado pelo Poder Judiciário, em seu art. 114,
prevê o auxílio-livro: meio subsídio. Quanto é o subsídio hoje pago ao Judiciário? São
R$26.589,00. Quanto fica então o meio subsídio? R$13.294,00. Quem terá direito?
Todos os membros do Judiciário.  Quantos são? Entre juízes e desembargadores,
aproximadamente  mil.  Qual,  então,  será  o  gasto  por  ano?  Serão  gastos
R$13.294.000,00.

Se a Assembleia Legislativa estivesse pagando, neste momento, o auxílio-moradia
para os 77 deputados, 1 vez por mês, 12 vezes por ano, a Casa estaria gastando
R$2.633.000,00. Vejam isso, deputado Ivair Nogueira e deputado Vanderlei Miranda.

Vou repetir novamente: se a Assembleia de Minas pagasse mensalmente o auxílio-
moradia  de  R$2.850,00  aos  77  deputados,  considerando  12  vezes  por  ano,  ela
gastaria R$2.633.000,00. O projeto do Judiciário, PLC nº 59, e o projeto do Ministério
Público, que estão na Comissão de Justiça, se referem a R$13.294.000,00 somente
para  auxílio-livro.  Agora,  deputado  Duarte  Bechir,  não  somente  o  pagamento  do
auxílio-livro está previsto nesse projeto como também o de 2/3 para cada mês de
férias. Utilizarei uma frase um pouco dura, mas ela tem de ser dita: até quando este
Poder será frouxo esse tanto? Até quando o conjunto dos deputados será frouxo esse
tanto? Se  existe  um  projeto  propondo  auxílio-moradia,  dizem  que deputados  não
podem recebê-lo, pois para eles isso é imoral. Perguntem se os jornais publicaram
uma vírgula a respeito dos projetos. O cidadão deveria questionar: “Por que o jornal
Estado de Minas não publicou uma vírgula para dizer que os projetos do Judiciário e
do Ministério Público saltam aos olhos?”. Se um juiz ou desembargador for promovido
ou removido, recebe auxílio-transporte como subsídio no valor de R$26.589,00. Ora,
será que de uma comarca para outra eu gastaria R$26.589,00? Será que somente
este deputado viu isso no projeto? Será que nenhum outro deputado desta Casa viu
isso? Será que o presidente Dinis Pinheiro viu esse projeto? Será que algum líder de
governo virá a esta tribuna para pedir que votem nos projetos, porque eles são de
interesse do governo? Quero ver a cara de pau de um líder de governo ao pedir isso.
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Um projeto é do Judiciário, e o outro, do Ministério Público.
Já estou no 16º ano de mandato. Vemos que, para deputado, é imoral. Mas é difícil

discutir a moralidade, pois ela é subjetiva, não é? Os juízes e desembargadores já
têm dois  meses de férias, mas querem 2/3 a mais por ano. Deputados Vanderlei
Miranda  e  Duarte  Bechir,  os  senhores  não  têm  1/3  de  férias.  Os  juízes  querem
receber 4/3. Fiz as contas e concluí. Dividi o subsídio de R$26.589,00 por três e achei
um resultado superior a R$8.000,00. Aí, multipliquei esse valor por dois e achei mais
de  R$17.000,00,  que,  se  forem  pagos  a  mil  pessoas,  totalizarão  mais  de
R$17.000.000,00. Deputado Vanderlei Miranda, será que os deputados desta Casa
continuarão  nessa  frouxidão?  Para  deputado,  pode  ser  imoral  receber  auxílio-
moradia,  como  diz  o  jornal  Estado  de  Minas.  Está  aqui:  “Economia  com  fim  de
privilégio”. Eu não vi esse jornal publicar uma vírgula sobre esses dois projetos que
estão tramitando. Já disse várias vezes da tribuna e repetirei, para que o cidadão, o
pagador de impostos entenda.

Outro dia, disse a uma moça que perguntava quem paga a conta: “Moça, vou lhe
falar quem paga a conta”. Como dizia o compositor e cantor do grupo RPM Paulo
Ricardo, em sua música  Alvorada voraz: “E quem paga a conta?”. Ele fala em sua
música.  Quem paga o jornal  é a propaganda,  pois  neste país  é o dinheiro quem
manda. Paga isto aqui, paga a publicidade. O contribuinte paga o meu salário, o do
desembargador,  o  do  procurador,  o  do  juiz,  o  dos  servidores  desta  Casa,  o  do
governador do Estado, o do secretário de Estado, o do presidente da República, o
dos ministros. Paga a conta de toda e qualquer pessoa, mas paga também o salário
do jornalista, porque a publicidade oficial é muito alta, não é pouca.

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  gostaria  que  aqui  estivessem  mais  deputados
ocupando esta tribuna para falar desse assunto, queria muito que eles viessem aqui.
Se os dois projetos que estão tramitando na Casa não forem algo que lhes salte aos
olhos, então, para que votamos aqui fim do auxílio-moradia, fim do 14º e 15º salários,
fim  da  hora  extra?  Já  disse  e  vou  repetir  várias  vezes  da  tribuna  desta  Casa:
parlamento é a Geni dos Poderes, deputado Doutor Wilson Batista. Todo o mundo
quer jogar pedra na Geni.  Agora, me perguntam: “Sr.  Deputado, então, por que o
jornal  não  fala  desses  dois  projetos  que  estão  tramitando  nesta  Casa?”.  Falo  e
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explico: por causa disto aqui,  deputado Duarte Bechir. Os jornais não falam desse
projeto  por  causa  disto  aqui.  Promotor  e  procurador  têm  caneta  para  denunciar
jornalista  e  dono  de  jornal.  Juiz  e  desembargador  têm  caneta  para  condenar.
Deputado tem o quê? Deputado não tem. É por isso que o Poder Legislativo só toma
pancada.

Meu nome não foi citado na matéria, mas uma foto minha e de todo o Parlamento
está estampada aqui: “Agora, o fim do privilégio”. Vejam que, mesmo a Assembleia
trabalhando para ser austera, na sintonia da vontade popular,  cortando na própria
carne,  falam  que  é  privilégio.  Enquanto  isso,  os  outros  dois  projetos  estão  lá,  e
ninguém dá uma vírgula, nenhum desses dois jornais. Nem o Estado de Minas nem O
Tempo deram  até  agora  nenhuma  matéria.  Vou  informar  aos  jornalistas  e  às
jornalistas que o do Judiciário é o PLC nº 59, e o do Ministério Público é o PLC nº 62.
No PLC nº 59, está lá no art. 114; no PLC nº 62, está lá no art. 119. Deem uma
olhadinha no auxílio-transporte e 2/3 de férias. É algo que salta aos olhos.

Queria muito, deputado Vanderlei Miranda, que esta Casa, que os 77 deputados se
revezassem na tribuna para abordar esse assunto. Deputado não pode se acovardar
tanto assim. A minha indignação e a minha decepção no exercício do mandato é que
este Poder cada vez mais se ajoelha. Este Poder não se agiganta, e é ele que faz
leis. O poder que fiscaliza.

Agradeço a V. Exa. e deixo aqui a minha fala para reflexão dos colegas deputados.
* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Vanderlei Miranda) -  Com a palavra, o deputado Duarte

Bechir.
O deputado Duarte Bechir - Queria saudar o ilustre deputado Vanderlei Miranda,

figura destacada nesta Casa, que, no momento, ocupa a presidência do Parlamento
mineiro. Gostaria de dizer que, ao acompanhar os trabalhos de V. Exa., tenho a nítida
certeza  de  que  aí  também  está  bem  acomodado  e  valorizando  esta  Casa  na
condução dos trabalhos na tarde de hoje.

Queria saudar os demais pares desta Casa, as senhoras e os senhores deputados
e  ainda cumprimentar,  de  forma calorosa,  toda  a  nossa gente  querida  de  Minas
Gerais. Na tarde de hoje, quero falar com os deputados. Claro, sempre. Mas quero
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falar, neste momento, com toda gente de nossa Minas Gerais, chamar a atenção de
você, que acompanha os trabalhos na sua casa pela TV Assembleia, para essa nossa
reflexão no dia de hoje. É com muito orgulho e sinceridade que, mais uma vez, ocupo
este  espaço  para  relatar  meu  sentimento  de  deputado,  de  gente  do  interior,  de
mineiro  que  aprendeu  a  valorizar  as  riquezas  de  Minas  vindas  do  interior,  mais
precisamente do Sul do nosso querido estado.

Caro Presidente, senhoras e senhores deputados, assomo a esta tribuna, no dia de
hoje, para promover o enaltecimento de um mineiro cuja personalidade, grandeza de
caráter e têmpera singular se amoldam, à inteireza, no conceito elaborado por Bertolt
Brecht a respeito do homem essencial: "Há homens que lutam um dia e são bons; há
outros que lutam um ano e são melhores; há os que lutam muitos anos e são muito
bons. Mas há os que lutam toda a vida, e estes são imprescindíveis".

Refiro-me, Sr.  Presidente, deputado Vanderlei Miranda, a Antonio Augusto Junho
Anastasia, eminente ex-governador de Minas e dos mineiros, que, sem sombra de
dúvida, já se converteu em expoente da nossa galeria pública, na qual figura como
componente do patrimônio cívico de Minas, e que, no último dia 4, deixou o governo
do Estado, por força de imperativo legal, para lançar-se a uma nova etapa de sua
vida pública. Em Antonio Anastasia podemos vislumbrar, deputado Duílio, com nitidez,
marcas distintivas que se traduzem no amor a Minas, na probidade, na convicção de
que servir é elevar-se.

Tenho por certo que minha voz, neste momento, é também a voz desta Casa, dos
parlamentares  que  militam  na  base  do  governo  e  também  dos  que  laboram  na
oposição, de quantos sobre ele dão o testemunho quanto a ser um homem ilustre,
dotado das qualidades particulares da gente mineira, reveladas nas expressões de
modéstia  e  de  prudência.  Não  será  nenhum  exagero  nosso  dizer  que  a  singela
homenagem  que  se  presta,  neste  instante,  ao  ex-governador  Antonio  Anastasia
reveste-se do sentido de reverência à dignidade, à cultura e ao civismo, a ornar os
contornos de um homem público sem jaça, fiel às suas convicções.

Homem de conhecimentos gerais, sua cultura nos surpreende e a todos encanta
pela  diversidade  que avança  para  além  do  universo  jurídico,  no  qual  cintila  com
acendrado fulgor. Mas de todos esses valores e características, deputado Wilson, a
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que  mais  suscita  admiração  em  Anastasia  é  a  humildade,  que  revela  uma alma
generosa e cristã. Desde cedo, dedica sua vida à construção de uma sociedade justa
e  equilibrada,  na  qual  o  homem  deve  permanecer  como  centro  vital.  Foi  assim
quando emprestou o brilho de sua inteligência para auxiliar - vejam bem, senhoras e
senhores, secretário Wander Borges -, em especial assessoria,  o então relator da
Constituinte mineira de 1989, deputado Bonifácio Mourão, que, por sua vez, teve a
honra  de  exercer  a  liderança  do  governo  nesta  Casa,  por  indicação  do  então
governador, Prof. Antonio Junho Anastasia.

Professor  da  Escola  de  Direito  da  UFMG  desde  1993  e  mestre  em  direito
administrativo, na verdade Anastasia dedica-se, há 26 anos, à administração pública
e participa, há 20 anos, da vida política de Minas, tornando-se profundo conhecedor
dos problemas e demandas dos municípios mineiros. Nesse tempo, desempenhou
com  zelo  e  dedicação  importantes  funções  na  administração  pública  estadual  e
federal.

Em 2006, foi eleito vice-governador do Estado, na chapa que recebeu a histórica
votação de mais de 7 milhões de votos. Antonio Anastasia assumiu o governo de
Minas em 31/3/2010, após a desincompatibilização do governador Aécio Neves. Em
2010 foi reeleito com mais de 6 milhões de votos, o que representa um percentual
acima de 62% dos votos válidos do segundo maior colégio eleitoral do País.

Merece  capítulo  especial,  presidente  Vanderlei  Miranda,  a  destacada  obra  de
governo  levada  a  efeito  pelo  governador  Anastasia,  cujo  registro  há  de  ser
permanentemente referido, o desafio que recebeu do então presidente da Câmara
Federal, Aécio Neves, de trazer novas ideias sobre a gestão pública em um programa
de governo para Minas Gerais, capaz de recuperar o Estado em forte crise financeira,
mas também mudar os paradigmas do serviço público no País, dando vida a um novo
modelo de gestão pública,  baseado na inovação,  na eficiência e na conquista  de
resultados.

Já  no  exercício  da  função  de  secretário  de  Estado,  estruturou  e  conduziu  os
compromissos que inspiraram o programa Choque de Gestão, apresentado por Aécio
como  a  principal  plataforma  de  seu  governo.  Nesse  particular,  levou  a  termo  a
determinação de que o resultado positivo desse conjunto de medidas deveria atender,
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prioritariamente, os servidores públicos estaduais. O funcionalismo estadual colheu,
então,  os  primeiros  frutos:  todas,  quero  repetir,  todas  as  categorias  foram
beneficiadas  com o  fim  da escala de pagamentos,  e  os  salários  passaram  a  ser
pagos até o quinto dia útil do mês. O pagamento do 13° salário passou a ser efetuado
em dia, na primeira quinzena de dezembro, em parcela única, o que não acontecia
desde 1990.

Lançados os fundamentos de um novo tempo, com as evoluções que se seguiram
em novas etapas de execução de um projeto vitorioso, Minas Gerais atraiu a atenção
dos investidores e passou a crescer acima da média nacional. Nesse diapasão, o
Estado  voltou  a  investir,  promovendo  uma dinâmica  diferenciada:  as  milhares  de
iniciativas  do  governo,  espalhadas  pela  administração  pública,  agora  estavam
reorganizadas,  deputado  Wilson  Batista,  em  51  programas,  cujos  investimentos
passaram a ser acompanhados rigorosamente por 11 áreas de resultado.

Na  área  de  educação,  o  Estado  voltou  a  pontuar  entre  aqueles  com  melhor
desempenho escolar do País; na saúde, a reduzir em 17% a mortalidade infantil e em
cerca  de  50% a desnutrição;  na  infraestrutura,  o  Estado tirou  do  isolamento  219
cidades antes ligadas apenas por estradas de terra, e a telefonia móvel, que chegou
a  100%  das  cidades, agora  também  alcança  os  distritos.  Neste  momento,  está
chegando aos distritos da nossa querida Minas Gerais.

Na direção do Estado, ninguém há de negar-lhe o reconhecimento de uma conduta
ilibada, inatacável, na qual portou-se como magistrado.

Esta,  senhoras  e  senhores  deputados,  gente  querida  de  Minas  Gerais,  é  uma
síntese apertada da ação do governo de Antonio Anastasia. Agora, um novo desafio
se apresenta. O Brasil está a reclamar a ação de homens de tal porte. Não tenho
dúvida, senhoras e senhores, de que será enorme a responsabilidade que o aguarda;
porém, na lição de Tancredo Neves, ao atender o chamamento do povo, “o homem
público se entrega a destino maior do que todas as suas aspirações”.

Portanto,  Prof.  Antonio  Anastasia,  siga  em  frente,  com  coragem  e  destemor,
sabendo que na jornada que lhe é reservada ao lado do senador Aécio Neves, Minas
e  os  mineiros  estarão  firmes  na  retaguarda,  fortalecidos  pela  determinação  de
reconduzir  a  nossa  Nação  aos  melhores  dias  de  sua  história  recente,  que  não
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guardam,  definitivamente,  nenhuma  relação  com  os  atuais,  em  que  grassam  a
ingerência e os desmandos de um governo federal, cuja gestora maior,  por algum
tempo,  escondeu  sua  inaptidão  sob  o  manto  da  rispidez  e  agora  vê  exposta  as
entranhas da incompetência, cujo retrato mais sombrio tem a imagem devastada da
Petrobras.

Seja feliz, governador Anastasia. Deus muito o abençoe para que continue a fazer o
bem em prol de Minas e do Brasil.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Inicialmente quero cumprimentar nosso
presidente, deputado Ivair Nogueira. Também quero cumprimentar o deputado Duarte
Bechir, que brilhantemente usa a tribuna para nos trazer com serenidade o que foi o
trabalho  daquele  que  é  um  homem  bom,  o  nosso  ex-governador  Prof.  Antonio
Anastasia. Esse homem coordenou com afinco, com responsabilidade e, sobretudo,
com respeito o recurso público. Ele sempre buscou o gasto com qualidade na gestão
pública, para que esse recurso pudesse chegar cada dia mais aos mineiros, àqueles
mais distantes da capital.

Isso tudo, deputado Duarte Bechir, foi feito em um momento - isso temos de relatar
- em que a concentração de recursos é toda na União. Pasmem, na semana passada,
o  governo  federal  arrecadou  algo  em  torno,  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  de
R$500.000.000.000,00. Não estou falando de R$5.000.000.000,00, estou falando de
R$500.000.000.000,00. Isso nos leva à projeção de que esse país vai arrecadar até o
final do ano, praticamente, mais de R$1.500.000.000.000,00. Infelizmente vemos que
o governo de Minas está com poucos recursos, que lhe foram conferidos ora por meio
da arrecadação, ora pelo financiamento, e teve condições de atender o seu cidadão
com respeito e serenidade.

Agora vou falar sobre a BR-381. Hoje está estampado nos jornais: há canteiro de
obra,  duplicação  só  com  eleição.  Depois  da  eleição,  duplicação  só  aqueles  que
viverão para avaliar se isso vai ter resultado de fato.

Quero parabenizá-lo. Faço coro com tudo que falou sobre o governador Anastasia,
pois realmente ele cumpriu seu papel. Muito mais, ele é um gestor de primeira monta,
um homem que Minas e o Brasil reconheceram. Muito obrigado.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, obrigado
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pelo  enaltecimento  do  governador  Anastasia.  Esta  Casa realmente  faz  justiça  ao
aplaudi-lo.

Rapidamente  gostaria  de  tecer  alguns  comentários  a  respeito  da  questão
energética, levantada anteriormente pelo deputado Ulysses Gomes, que trouxe uma
distorção  sobre  esse  assunto  no  Brasil.  Nosso  país  é  rico  em  mananciais  e  em
abundância de chuvas.

Temos  aí  toda  uma riqueza  em  questões  energéticas  no  Brasil.  Mas,  infeliz  e
lamentavelmente, pelo mau planejamento do governo federal nos últimos anos, hoje
estamos vivendo sob ameaça da falta de energia e de água. Estamos vendo o conflito
entre Rio e São Paulo no que diz respeito às águas do Rio Paraíba do Sul, porque
está faltando água em São Paulo, assim como o brasileiro está sob a real ameaça da
falta  de  energia  elétrica.  Temos  a  energia,  que  foi  promessa  de  produção  da
hidrelétrica do Rio Madeira, em que se gastaram bilhões, e hoje não se produz nada.

Então é esse o mau planejamento do governo federal, que deixa o Brasil refém de
uma falta, de um colapso, de energia e de água. Essa medida populista do governo
federal  em  reduzir  a  conta  de  energia  elétrica  levou  à  falência  as  geradoras  de
energia elétrica; e hoje as distribuidoras têm de comprar, com preço muito mais alto, a
energia de termelétricas. Isso está fazendo com que o Brasil viva sob essa ameaça
da  falta  de  energia;  uma  conta  da  incompetência  do  governo  federal,  que,
apressadamente, deu resposta àquilo que não era o clamor das ruas. Enquanto o
povo pedia investimento no transporte, na segurança, na saúde, ele reduziu a conta
da energia elétrica; mas hoje o povo brasileiro, o contribuinte, vai pagar muito caro
por essa conta. O próprio Ministério da Energia já advertiu que, após as eleições,
essa conta da incompetência do governo federal vai chegar pelos correios à casa de
cada contribuinte, e cerca de 14 vezes mais cara.

Então, vejam vocês, o governo federal administra o Brasil pensando numa agenda
política e não numa agenda de crescimento para o nosso país.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, vou concluir
com uma frase apenas: parabéns, governador Antonio Junho Anastasia!

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Duilio de Castro.
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O deputado Duilio de Castro - Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras.
Deputadas,  pessoas  que nos  assistem por  meio  da  TV Assembleia,  estar  aqui  é
sempre uma oportunidade de falar ao povo mineiro.

Hoje,  Srs.  Deputados,  quero  também  enaltecer  o  trabalho,  aqui  citado  pelo
deputado  Duarte  Bechir,  deste  grande  homem  público,  o  ex-governador  Antonio
Junho  Anastasia.  Seu  governo mostrou  que  Minas  Gerais  é  um  estado  que  tem
planejamento,  tem  organização,  um  estado  direcionado  ao  desenvolvimento.  Se
olharmos  algumas  ações  importantes  feitas  no  Estado  de  Minas  Gerais  desde  a
época do Aécio e em sequência a administração do governador Anastasia, podemos
observar  que  a  preocupação  do  desenvolvimento  de  Minas  foi  sempre  com  o
planejamento. Para isso o governo criou o programa Proacesso e interligou todas as
cidades do Estado por asfalto. Naquele momento, naquela gestão do ex-governador
Aécio Neves, foi criado também o Minas Comunica I, porque, além de ser importante
levar o asfalto, era necessário levar também o meio de comunicação. Isso porque
hoje, sem telefonia móvel, não se faz nada, já que muitos negócios são fechados por
meio de um telefone celular. Hoje se vende um frango caipira pelo celular; vende-se
um queijo,  faz-se um negócio,  contrata-se um caminhão,  vende-se uma vaca,  um
bezerro. Ou seja, faz-se tudo por telefone celular. Portanto, houve essa preocupação
de levar, além do asfalto, a comunicação.

Logo  depois  desse  planejamento,  veio  o  programa  Caminhos  de  Minas.  O
governador Anastasia, preocupando-se também em levar desenvolvimento a cidades
menores, em encurtar a distância entre as cidades e levar a povoados e distritos o
desenvolvimento, criou o Caminhos de Minas, este encurtamento de distância para o
desenvolvimento. E fez recentemente o lançamento do Minas Comunica II, por meio
do qual 698 distritos do Estado de Minas Gerais serão contemplados com a telefonia
móvel, mostrando que o governo é planejado, quer levar benefícios para fomentar o
desenvolvimento,  não  só  das  cidades  menores,  mas  também  dos  povoados.
Diferente  do  governo  federal,  que  tem  demonstrado  ser  um  governo  sem
planejamento, sem organização para levar o nosso país ao desenvolvimento.

Quando digo sem organização e sem planejamento, quero chamar a atenção dos
senhores  mineiros  que estão  nos vendo pela  TV Assembleia  para  o fato  de  que
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precisamos de cinco itens para levar o nosso país ao desenvolvimento. O primeiro
deles são armazéns. Precisamos armazenar os nossos grãos; até para o controle de
preços do nosso país, precisamos ter armazéns. Não podemos produzir boa safra,
grande  safra,  bater  recorde,  se  não  temos  onde  guardar.  Há  filas  de  30km  de
caminhões para escoar o nosso produto.  Pudemos ver  o que aconteceu no Mato
Grosso  ano  passado,  com  as  pessoas  armazenando  grãos  no  meio  do  cerrado,
porque não tinham onde colocá-los.

E há outro item importante: não temos estradas para transportar a nossa safra, o
nosso desenvolvimento, a nossa indústria. Não temos um terceiro item, que são as
ferrovias.  Não  há  como  continuar  com  esta  política  dos  lobistas  do  setor
automobilístico,  que,  infelizmente,  insistem  em  fazer  o  transporte  pesado  pela
rodovia. E aí nos deparamos com essas carretas, esses treminhões que andam pelas
estradas carregando a nossa carga pesada,  matando,  cada vez mais,  as famílias
mineiras.  Precisamos  de  investimento.  Para  que  a  população  que  está  nos
acompanhando entenda a falta de planejamento do governo, há hoje pouco mais de
23.000km de estradas de ferro no Brasil, enquanto os Estados Unidos, um país cujo
território  é  próximo  ao  do  Brasil  em  tamanho,  possuem  mais  de  500.000km  de
estradas de ferro.

E quero chamar a atenção para outro item que precisamos para o desenvolvimento,
que são os portos brasileiros, que não têm capacidade de exportar e escoar o que é
produzido no Brasil. Infelizmente vemos um governo que não investe em portos no
Brasil, não tem capacidade de escoar o nosso produto e investe e produz portos em
Cuba.

Queria chamar a atenção para um último item, que quero que vocês que estão nos
vendo analisem bem. Não temos energia elétrica para crescer mais 1%. Se o Brasil
crescer  mais  1%,  haverá  apagão  da  energia  elétrica  no  País,  porque  não  há
investimentos e planejamento  do  governo federal.  Esta semana,  deputado Duarte
Bechir, esteve escancarado nos jornais que a Usina de Três Marias pode desligar
suas turbinas. Vejam que absurdo, desligar as turbinas por falta de planejamento do
governo federal.

Aí,  deparamo-nos  com  um  país  que  não  tem  sequer  compromisso  com  o
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desenvolvimento  nem planejamento  para  melhorar  a  vida  do  cidadão brasileiro  e
trabalha no sentido oposto ao dos países que saíram do terceiro mundo e chegaram
ao primeiro mundo, como Japão, China, Coreia; agora isso está acontecendo com a
Índia. Deputado Cássio Soares, hoje ainda estamos na frente, mas a previsão é que,
até 2018, a Índia ultrapasse a economia do Brasil. Se compararmos, o PIB brasileiro
hoje é de 2,2%, e o da Índia, de 1,9%. A previsão para 2018 é que o Brasil chegue a
2,5%, e a Índia, a 2,8%.

Deputado Cássio Soares,  vemos  aí  falta  de  planejamento.  O  Brasil  trabalha  ao
contrário  dos  países  de  primeiro  mundo.  Os  países  em  desenvolvimento  que
passaram a ser de primeiro mundo investiram no desenvolvimento. Não há como
investir  nele sem carregar os menos favorecidos, porque é preciso formar técnico,
engenheiro  e  químico.  A  parte  dessa  riqueza  carrega  essas  pessoas  menos
favorecidas. É assim que muitos países foram para o primeiro mundo. No entanto, o
Brasil insiste na política errada e em jogar todo o dinheiro no campo social. Dessa
forma, não há recurso para o desenvolvimento nem política que melhore a vida do
cidadão brasileiro, e nos deparamos com esta estagnação em que estamos vivendo
hoje, crescendo 1,5% e 2,5%.

Portanto,  precisamos cobrar  planejamento  deste  governo.  Não se  pode tirar  do
cidadão o direito de ir e vir, como está acontecendo no nosso país em razão da falta
de segurança pública e das nossas fronteiras escancaradas. Aliás, pode entrar arma,
ou melhor, entra droga,  crack  e cocaína. Deputado Duarte Bechir, não produzimos
cocaína aqui  porque é  preciso  altitude para  isso.  Produzi-la  para  que  se  nossas
fronteiras  estão  escancaradas?  Entram  toneladas  e  mais  toneladas  de  armas  e
cocaína. Deputado Tiago Ulisses, querem que os governos dos estados e as cidades
deem conta de barrar essa criminalidade. Que falta de organização e planejamento!

Quando  comparamos  o  Brasil  e  o  Estado  de  Minas  Gerais  em  questão  de
planejamento,  isso  nos  traz  uma  certeza.  Hoje  estamos  aqui  parabenizando  o
governo de Antonio Anastasia, que mostra que Minas tem direção e planejamento e
certamente dá exemplo para o Brasil. Ficamos felizes de falar sobre isso aqui hoje e
de chamar a atenção de todos os que nos estão acompanhando pela TV Assembleia.
Estamos nos aproximando de novo pleito eleitoral. Agora, sim, é hora de discutirmos
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se este é o Brasil que desejamos. Queremos discutir, sim, porque este é um direito da
democracia,  e  temos  de  cobrar  agora.  Já  estamos  num  caminho  em  que  talvez
gastemos  de  20  a  30  anos  para  recuperarmos  todo  esse  desastre  que  foi  feito.
Estamos presenciando isso agora não só na falta de segurança pública, que é mais
visível. Se olharmos a nossa economia, vamos ver que romperam os pilares da sua
estabilização. O povo pagará caro por isso.

O deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Prezado deputado Duilio de Castro, é uma
reflexão rápida sobre a palavra “planejamento”, que foi a marca dos governos Antonio
Anastasia  e  Aécio  Neves.  Ontem,  no  Senado  Federal,  assistimos  a  um  triste
posicionamento da principal empresa nacional, a Petrobras, por meio da sua própria
presidente, admitindo que vários dos negócios feitos pela empresa nos últimos cinco
anos foram considerados agora maus negócios.

Ela  falava  ontem  da  Refinaria  de  Pasadena,  dizendo  que  foi  adquirida  por
US$380.000.000,00, outrora, US$42.000.000,00, mas o prejuízo da Petrobras foi de
US$1.300.000.000,00. Gostaria de refletir: isso, infelizmente, não é o pior negócio da
Petrobras ultimamente. Quando politicamente, por razões ideológicas, esse governo
federal se associou à PDVSA, petrolífera do então presidente da Venezuela Hugo
Chávez, por questões meramente ideológicas e políticas, a Refinaria Abreu e Lima,
em  Pernambuco,  teria  um  orçamento  de  US$3.000.000.000,00.  Obviamente  a
situação  da  Venezuela  já  é  conhecida.  Nem  vou  tocar  nela,  porque  esta  é  uma
questão sobre a  qual  o deputado Duarte Bechir  vai  ter  de  falar  na  Comissão de
Direitos Humanos, sobre a condição da oposição, que nem pode falar. A deputada
venezuelana se reuniu, no Congresso Nacional, com vários deputados da oposição,
solicitando uma reflexão da OEA sobre a questão política. A PDVSA não investiu em
Abreu e Lima, e, hoje, o custo, estimado em cerca de US$3.000.000.000,00, está em
mais de US$15.000.000.000,00. É um negócio muito pior que Pasadena.

Pior, o Brasil queria produzir no pré-sal, mas não tem refinaria para o petróleo que
produzimos. Se aumentássemos a economia, não haveria energia suficiente. Quando
se quer diminuir o custo da energia na marra, sem planejamento, sem organização e
sem respeitar  contrato,  o que acontece? O mercado se confunde;  a energia,  que
estava em R$100,00 o megawatt-hora, já está hoje, no mercado livre, em R$832,00.
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As termoelétricas estão cobrando das distribuidoras, e agora a Aneel tem de autorizar
- inclusive, ontem, autorizou não para uma, mas para várias distribuidoras do Brasil -
um  aumento  de  mais  de  10%.  Isso  não é  por  causa das  distribuidoras,  mas  do
Ministério de Minas e Energia, que não soube planejar a distribuição energética no
Brasil. Isso, sem falar da entrevista da presidente da Única, que representa o setor de
bioenergia  das  usinas  de  álcool  e  açúcar,  que na última segunda-feira,  no  jornal
Folha de S. Paulo, disse que este governo federal quebrou o setor de bioenergia. É
por estas e outras que a situação energética em nosso país é considerada a mais mal
planejada das Américas, quiçá do mundo. Vemos tristemente essa questão colocada
agora no Senado Federal perante a TV Senado, perante a nossa nação.

Mas aqui, não. Aqui o governo é bem planejado, a nossa empresa de energia é
muito  bem  planejada  e  dá  lucro  porque  é  competente.  Possui  uma  diretoria
competente,  que sabe planejar o futuro, inclusive com recursos próprios,  fazendo,
através do ex-governador Antonio Anastasia, o planejamento para a construção do
gasoduto, ligando a região metropolitana a Uberaba, passando por Divinópolis, Lagoa
da Prata e Luz, chegando naquela região tão importante, levando o investimento da
fábrica de amônia para Uberaba.

Muito obrigado pelo aparte. Esperamos que o governo federal tenha com a questão
da energia o mesmo planejamento e decência que o governo de Minas tem por meio
da Cemig.

O deputado Duilio de Castro - Muito obrigado, deputado Tiago Ulisses, que trouxe
aqui informações importantes.

Encerrando as minhas palavras, gostaria de dizer que querem enganar vocês. Não
temos energia, não temos estradas, não temos rodovias, não temos armazéns, não
temos  portos,  não  temos  segurança,  não  temos  um  país  planejado  para  o
desenvolvimento.  É fácil  vocês verem um país de mentiras que fala não que não
existe inflação. Vá ao supermercado e dê uma olhada nos preços; compare-os com
os de um ano atrás e veja a inflação que está batendo na porta de cada um de nós,
corroendo o salário brasileiro. Desta mentira de que não há como sair; desta mentira
de que existe segurança pública, quando a população não pode sair de casa, está
presa em suas próprias casas. Aí não há governo que demonstre que tem pulso,
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direção  e  comando.  Infelizmente,  perderam  o  controle  do  nosso  país,  esta  é  a
realidade.

* - 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,  reforma  despachos  anteriores  e

determina que, em razão da natureza da matéria, os seguintes requerimentos sejam
distribuídos para deliberação, nos termos do art. 103, inciso III, do Regimento Interno,
às comissões a seguir relacionadas:

- Requerimentos nºs 3.880 e 3.883/2012 - Comissão de Meio Ambiente;
-  Requerimentos  nºs  3.881,  3.882,  3.887,  3.889  e  3.890/2012  -  Comissão  de

Transporte;
- Requerimento nº 3.892/2012 - Comissão do Trabalho.
Mesa da Assembleia, 16 de abril 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 7.653, 7.654, 7.676 a
7.680 e 7.699/2014, da Comissão de Direitos Humanos, 7.655/2014, da Comissão de
Defesa do Consumidor, 7.656 a 7.659/2014, da Comissão de Política Agropecuária,
7.660 a 7.675 e 7.692 a 7.698/2014, da Comissão de Segurança Pública, 7.681/2014,
da Comissão de Meio Ambiente, 7.682 a 7.684/2014, das Comissões de Educação e
de Participação Popular, e 7.685 a 7.691/2014, da Comissão de Assuntos Municipais.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Leitura de Comunicações
- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 7ª Reunião Ordinária,
em  9/4/2014,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.998/2014,  do  deputado  Braulio  Braz,  e  do
Requerimento  nº  7.527/2014,  da  deputada  Liza  Prado;  de  Segurança  Pública  -
aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 15/4/2014, dos Requerimentos nºs 7.565,
7.583 a 7.586, 7.594 e 7.595/2014, do deputado Sargento Rodrigues, e 7.566, 7.573
a 7.580 e 7.587 a 7.592/2014, do deputado Cabo Júlio; e de Prevenção e Combate às
Drogas - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 16/4/2014, dos Projetos de Lei nºs
4.870/2014, da deputada Luzia Ferreira, 4.871/2014, do deputado Ivair Nogueira, e
4.892/2014, do deputado Adalclever Lopes (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos  dos deputados Alencar da Silveira Jr.
em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 5.025/2014, e Lafayette
de Andrada em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 5.054/2014
(Arquivem-se os projetos.);  e,  nos termos do inciso XXI do art.  232 do Regimento
Interno,  requerimentos  do  deputado  Cabo  Júlio  e  outros  (3)  em  que  solicitam  a
convocação de reunião especial para homenagear o 41º Batalhão da Polícia Militar,
em  Belo  Horizonte,  para  homenagear  o  22º  Batalhão da  Polícia  Militar,  em  Belo
Horizonte, e para homenagear a Comunidade Batista Shalom Internacional, com sede
no Barreiro, em Belo Horizonte,  do deputado Zé Maia e outros  em que solicitam a
convocação de reunião especial para homenagear a Universidade Estadual de Minas
Gerais - Uemg - pelos 25 anos de sua fundação, do deputado Dinis Pinheiro e outros
em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Hospital Vera
Cruz pelos 65 anos de sua fundação, e dos deputados Cabo Júlio e Lafayette de
Andrada  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para
homenagear o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Questões de Ordem
O  deputado  Cássio  Soares  -  Antes  de  tudo,  queria  me  justificar  junto  a  essa

presidência, pois, no momento em que fui convidado a fazer uso da palavra, estava
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em  meu  gabinete  recebendo  a  ilustre  visita  dos  representantes  dos  Legislativos
Municipais de Bom Jesus da Penha, a presidente e vereadora Rosângela, que nos
brinda com sua presença, e os vereadores de Alpinópolis Adriano Ploc e Noé, que
estão aqui nos acompanhando neste momento. Na esteira da fala do deputado Duilio,
queria aproveitar para dizer que os vereadores estiveram em Belo Horizonte hoje,
vieram à capital para presenciar  a ordem de início das obras de asfaltamento do
trecho que liga Passos a Bom Jesus da Penha. São 17km de uma estrada federal,
presidente, e há mais de 20 anos aguardamos seu asfaltamento. O governo federal
vem corrigir  uma falha de décadas. Isso demonstra a falta de competência desse
governo com a solução dos pequenos  problemas de infraestrutura no Estado.  Ao
contrário,  o governo de Minas,  através de seu programa Caminhos de Minas,  há
menos de dois anos anunciou o asfaltamento do trecho que liga Bom Jesus da Penha
a Nova Resende.  O projeto foi  concluído, a obra licitada e já  está em via de ser
concluída,  beneficiando  toda  a  comunidade  da  região  Sudeste  de  Minas  Gerais.
Nesses termos, reforço tudo o que foi dito e assino embaixo do que foi declarado pelo
deputado Duilio  de Castro, dizendo que é necessário,  sim, que o governo federal
tenha conduta  mais  séria,  mais  eficiente e comprometida  com o  crescimento e o
desenvolvimento  de  nosso  país.  Portanto,  Sr.  Presidente,  agradeço-lhe  a
oportunidade de trazer a todos os telespectadores da TV Assembleia, a todos os
cidadãos e cidadãs mineiras, essas informações de fundamental importância para a
nossa região Sudoeste. Obrigado.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  neste  momento,  em  que  estamos
concluindo os trabalhos desta semana, tendo em vista os feriados da Semana Santa,
gostaria de deixar um recado muito especial para a nossa região, da qual V. Exa.
também é representante nesta Casa. Ontem, foi creditada, para a Santa Casa de
Campo Belo, a parcela de R$827.000,00 para o custeio e aquisição de um aparelho
de tomografia computadorizada. Os Municípios de Candeias, Camacho, Santana do
Jacaré, São Francisco, Cana Verde, Perdões, Aguanil e Cristais passarão a ter agora,
na Santa Casa de Campo Belo, um exame de complexidade, que é a tomografia
computadorizada. E o que é mais importante, a condição em que esse equipamento
passa a atender à nossa população: por meio do Sistema Único de Saúde. Temos
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visto que algumas cidades-polos detêm esses equipamentos, mas eles não estão
liberados para  a  população de baixa renda através do SUS. E a Santa Casa de
Campo  Belo,  como  um  dos  hospitais  regionais  mais  bem-qualificado  e  bem-
aparelhado  da  região,  está  recebendo  esse  benefício.  O  aparelho  já  está  sendo
instalado e, em breve,  estará à disposição de toda a população da nossa região.
Estiveram hoje, em nosso gabinete, o prefeito de Santo Antônio do Amparo, Jorge
Lopes,  a  vereadora  Jaqueline  e  o  vereador  Júlio,  agradecendo  a  liberação  de
recursos  para  o  Hospital  Regional  São Sebastião,  em Santo  Antônio  do Amparo.
Muito nos empenhamos na liberação desse recurso,  desde o ano passado,  e ele
servirá para a realização de cirurgias ortopédicas naquela localidade. Divinópolis não
tem dado conta do recado, não tem dado conta da demanda; e Santo Antônio do
Amparo, hoje, tem uma equipe muito bem-qualificada para a realização de cirurgias
ortopédicas. O governo do Estado,  na segunda-feira desta semana, depositou, na
conta do hospital,  mais  de R$900.000,00 para fazer  face às despesas relativas à
realização  dessas  cirurgias.  O  responsável  pela  saúde  regional,  em  Divinópolis,
estava com mandado de prisão, porque havia 50 cirurgias aguardando recursos para
serem realizadas.  E,  num  trabalho  nosso em  conjunto  com vereadores  e  com  o
prefeito,  conseguimos que a cidade de Santo Antônio fosse beneficiada com esse
recurso e que uma equipe de médicos ficasse à disposição de toda a região - são 54
municípios que compõem a Gerência Regional de Saúde de Divinópolis. Assim todos
estarão qualificados para receber cirurgias de ortopedia. Sem falar, presidente Ivair,
que a  Fernão Dias,  que passa na porta  de  Santo  Antônio,  é uma das  principais
rodovias  de  Minas,  e,  ocorrendo  qualquer  acidente,  Santo  Antônio  do  Amparo
encontra-se com as portas do hospital abertas e prontas - agora, com recursos - para
a realização das cirurgias ortopédicas. Quero comemorar com V. Exa. porque sei da
sua alegria e contentamento, sendo representante da região na Assembleia, com a
chegada de recursos tão importantes  para os dois maiores hospitais da região:  o
Hospital  São  Sebastião,  em  Santo  Antonio  do  Amparo,  e  a  Santa  Casa  de
Misericórdia São Vicente de Paulo, em Campo Belo. Sabemos que a saúde é talvez
uma das maiores reclamações da nossa população, é aquilo que mais nos é cobrado.
E a chegada desses recursos dão muito vigor à nossa região, muita certeza de que
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estamos preparados para enfrentar os desafios que virão, por saber que a nossa
população está bem guarnecida, podendo ter um tratamento ali mesmo, sem precisar
ir para tão longe. Terminando a nossa fala, desejo a todos uma ótima Páscoa, que
tenhamos uma semana muito abençoada em todos os lares do povo mineiro, o que
também  desejo  a  V.  Exa.  e  aos  demais  pares  desta  Casa.  Peço  a  V.  Exa.  o
encerramento, de plano, desta reunião, devido à falta de quórum.

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 22, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.418/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de  utilidade  pública  a  Associação  de  Profissionais  Aposentados  de  Santana  da
Vargem - Apasv -, com sede no Município de Santana da Vargem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/8/2013  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 4.418/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Profissionais Aposentados de Santana da Vargem - Apasv -, com sede
no Município de Santana da Vargem.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em 19/3/2014), o § 2º do art. 12 veda a remuneração de seus diretores, conselheiros,
associados e equivalentes; e o parágrafo único do art. 28 determina que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere.

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

Projeto de Lei nº 4.418/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de abri de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Lafayette de Andrada - Duilio

de Castro - Rômulo Viegas - Adalclever Lopes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.966/2014

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Associação Paraolímpica Uberlandense de Deficientes
Visuais, com sede no Município de Uberlândia.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.966/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Paraolímpica  Uberlandense  de  Deficientes  Visuais,  com  sede  no  Município  de
Uberlândia.  Trata-se  de  pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de
caráter  beneficente,  que tem como escopo fomentar  o esporte para pessoas com
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deficiência  visual  e  trabalhar  para  desenvolver  as  modalidades  esportivas
implantadas no País.

A  instituição  promove,  apoia  e  incentiva  estudos  e  pesquisas  direcionados  à
obtenção de formas, metodologias e mecanismos que favoreçam e desenvolvam o
acesso  de  pessoas  com  deficiência  visual  à  atividade  física,  bem  como  o  seu
aperfeiçoamento.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela associação com pessoas
com  deficiência  visual  de  Uberlândia,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.966/2014 em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Liza Prado, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.979/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe cria o selo Minas

sem Maus-Tratos: Produto Não Testado em Animais.
Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição  em  exame tem por  objetivo  criar  o  selo  Minas  sem Maus-Tratos:

Produto Não Testado em Animais, a ser concedido a todas as empresas e instituições
com iniciativas que visam a não utilização de animais em experimentos científicos de
qualquer natureza.

Estabelecem-se, ainda: os requisitos que devem ser comprovados pelas empresas
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para a concessão do selo; periodicidade de dois anos da certificação; e comissão
avaliadora  composta  por  representantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.

O  autor  justifica  que  a  proposição  tem  por  finalidade  conferir  mecanismo  de
incentivo  para  que  empresas  e  institutos  busquem  outros  métodos  e  formas  de
pesquisa científica que não façam uso de animais  em testes  de medicamentos e
outras substâncias químicas.

No que diz respeito aos aspectos constitucionais,  não há óbice à tramitação da
proposição.  A  criação  de  condecoração  pertence  ao  campo  de  competência
legislativa  do  Estado,  e  a  deflagração  de  seu  processo  legislativo  pode  ser  de
iniciativa de membro desta Casa, uma vez que não está entre as matérias previstas
no art.  66 da Constituição do Estado como de competência reservada à Mesa da
Assembleia, aos chefes dos Poderes Executivo ou Judiciário, do Ministério Público ou
do Tribunal de Contas.

Quanto  à competência,  a  Constituição da  República,  em seu art.  24,  inciso  VI,
estabelece  a  competência  concorrente  dos  Estados  para  legislar  sobre  florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição, o que vem a ser confirmado no art.
10, inciso XV, alínea “f”, da Carta Estadual.

É importante observar, porém, que a proposição cria uma comissão composta por
representantes  de  Secretarias  de  Estado e  do  Ministério  Público,  atribuindo-lhe  a
responsabilidade pela análise, avaliação e concessão da distinção prevista na lei.

A Constituição do Estado, em seu art. 90, II, estabelece como competência privativa
do governador a direção superior do Poder Executivo. Estabelece, também, no inciso
III de seu art. 66, como de sua iniciativa privativa, os projetos de lei destinados a criar,
estruturar  e  extinguir  Secretaria  de  Estado,  órgão  autônomo  e  entidade  da
administração indireta (alínea “e”) e organizar a administração pública, atribuindo-lhe
competência (alínea “f”).

Desse modo, proposição de iniciativa parlamentar que estabeleça atribuições para
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o Poder Executivo invade a competência desse Poder e, por esse motivo, contraria o
art.  2º  da  Constituição  da  República,  que  estabelece  a  independência  entre  os
Poderes da República.

Por outro lado, a fixação dos critérios relativos à certificação e a sua aferição, bem
como  a  definição  da  sua  periodicidade,  deverão  ser  estabelecidos  pelo  Poder
Executivo, no momento da regulamentação da lei.

Para excluir do texto as impropriedades mencionadas apresentamos o Substitutivo
nº 1.

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

Projeto de Lei nº 4.979/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a criação do selo Minas sem Maus-Tratos: Produto Não Testado em
Animais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado, por meio do órgão competente, certificará, com o selo Minas sem

Maus-Tratos: Produto Não Testado em Animais, as empresas e instituições estaduais
ou  situadas  no  Estado  que  se  destacarem  pela  não  utilização  de  animais  em
experimentos científicos.

Parágrafo único - Os critérios relativos à certificação e à aferição de que trata o
caput serão estabelecidos em regulamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Duilio de Castro - Lafayette

de Andrada - Rômulo Viegas - Adalclever Lopes - Tiago Ulisses.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.004/2014

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, visa declarar
de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais Bairro dos Fidêncios, com
sede no Município de Bueno Brandão.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.004/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores Rurais Bairro dos Fidêncios, com sede no Município de
Bueno Brandão.

Segundo o estatuto da associação, ela tem por objeto a assistência aos produtores
rurais. Para isso, busca promover campanhas e cursos para integrá-los no mercado,
bem como elaborar projetos e firmar convênios com órgãos e entidades financiadoras
para  atendimento  às  necessidades  de  seus  associados.  A entidade  está  voltada
também para a proteção do meio ambiente,  através de integração com entidades
afins  que  atuem  na  promoção  de  campanhas  educativas  e  de  projetos  de
recuperação ambiental.

Tendo em vista a relevância do trabalho desenvolvido pela associação, seja em
termos sociais, seja em termos ambientais, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.004/2014 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.008/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do deputado Paulo Guedes, visa declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Pajeú, com
sede na Comunidade Rural de Pajeú, no Município de Manga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.008/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  de  Pajeú,  com  sede  na
Comunidade Rural de Pajeú, no Município de Manga.

Na  justificação  do  projeto,  o  autor  enumera  finalidades  da  associação  que  a
caracterizam  como  de  utilidade  pública:  “prestação  de  quaisquer  serviços  que
possam contribuir para o fomento e racionalização das explorações agropecuárias ou
não  agropecuárias  para  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus  associados;
proporcionar a melhoria do convívio entre a classe através da integração de seus
associados;  proporcionar  aos  associados  e  seus  dependentes  atividades
econômicas,  culturais,  desportivas  e  sociais;  melhorar  as  condições  de  vida  das
famílias”, entre outras.

Como se trata de uma entidade de suporte ao pequeno produtor rural, que nem
sempre conta com a devida assistência do poder público, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº 5.008/2014 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.033/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Radiodifusão  de  Rio
Piracicaba para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, com sede no Município de Rio
Piracicaba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/3/2014  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 5.033/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Radiodifusão de Rio Piracicaba para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural, com sede no Município de Rio Piracicaba.

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  21  veda  a
remuneração  de seus  dirigentes;  e  o  art.  41  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução,  o patrimônio  remanescente  será  revertido  a  entidade congênere,  com
personalidade jurídica e em funcionamento, sediada no Município de Rio Piracicaba.

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

Projeto de Lei nº 5.033/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de abri de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Lafayette de Andrada - Duilio

de Castro - Rômulo Viegas - Adalclever Lopes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.045/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 634/2014, 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 - anos finais - situada no Município de Caratinga.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 27/3/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  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  5.045/2014 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Feliciano Miguel Abdalla à escola estadual de ensino fundamental - anos
finais - situada na Rua Jequitibá, nº 150, Centro, no Município de Caratinga.

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.



1135
____________________________________________________________________________

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

do Projeto de Lei n° 5.045/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Rômulo Viegas - Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 621/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei  estabelece normas
específicas  para  o  licenciamento  de  estação  radiobase  -  ERB -,  microcélulas  de
telefonia celular móvel e fixa e equipamentos.

A proposição foi originalmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,
de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou.

Em reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, o relator
solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à  Agência  Nacional  de
Telecomunicações - Anatel -, para que se manifestasse sobre a viabilidade técnica da
proposição. A resposta à solicitação veio em forma de notas técnicas da Anatel, as
quais se encontram anexadas ao processo. Em seguida, a Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto com o Substitutivo
nº 2, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.188,
combinado com o art. 102, VII, 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
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Fundamentação
O projeto de lei pretende estabelecer que a construção, instalação, localização e

operação de estação radiobase - ERB - de telecomunicações que opere na faixa de
100  quilohertz  a  300 gigahertz,  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
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 de competência, não vislumbrou
óbice, uma vez que há deliberação normativa do Copam que subtrai do município a
competência para promover o licenciamento ambiental de estação radiobase 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.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas baixou a proposição em
diligência à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel -, que, consultada sobre
o Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, manifestou-
se favoravelmente à sua aprovação. A Anatel, no entanto, apresentou observações
técnicas  para  melhoria  do  projeto,  acatadas  pela  Comissão  de  Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, que apresentou o Substitutivo nº 2 para incorporá-las
ao projeto de lei.

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
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Prado,  anexado  à  proposição,  entende-se  que,  por  seu  caráter  eminentemente
técnico, suas disposições devem ser estabelecidas em atos infralegais pelos órgãos
competentes.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão
analisar, a medida não cria despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei
Orçamentária  Anual.  Sendo  assim,  uma  vez  que  o  projeto  não  provoca  impacto
financeiro-orçamentário,  não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta
Casa.

Com vistas à adequação do texto à técnica legislativa e à supressão de dispositivos
desnecessários, apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 621/2011, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº  2, da Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, com a Emenda nº 1 a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1° do Substitutivo n° 2 a seguinte redação:
“Art. 1° - (…)
Parágrafo  único  -  Excluem-se  da  exigência  estabelecida  no  caput as  antenas

transmissoras de:
I - rádio e televisão;
II - radiocomunicadores de uso exclusivo da Defesa Civil e dos órgãos públicos de

segurança e inteligência;
III - radiocomunicadores do controle de tráfego e das ambulâncias;
IV - radares militares e civis, com o objetivo de defesa ou controle de tráfego aéreo;
V - estações do serviço de radioamador, do serviço limitado privado e outras que

não possuam características de funcionamento constante.”.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Fábio Cherem, relator - Rômulo Viegas - Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.403/2012
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria  do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei  em epígrafe dispõe
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sobre a desafetação de domínio de trecho da Rodovia MG-445 e sua doação ao
Município de Ponte Nova.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em análise trata de desafetar o trecho da Rodovia MG-445 compreendido

entre os quilômetros zero e dois, e autorizar o Poder Executivo a doá-lo ao Município
de Ponte Nova para que, nos termos do parágrafo único do art. 1º, passe a integrar o
perímetro urbano e seja utilizado para a instalação de apoio operacional da prefeitura
e atividades de interesse social da comunidade. A proposição estabelece ainda que o
trecho reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não tiver sido dada ao bem a finalidade
prevista.

A Rodovia MG-445 faz a ligação da BR-120 até o Município de Guaraciaba, do
entroncamento  do  Distrito  de  Vau-Açu,  Município  de  Ponte  Nova,  até  a  sede  de
Guaraciaba,  iniciando-se  no  exato  limite desse distrito,  onde  a  ocupação do solo
urbano segue o traçado da rodovia há várias décadas.

Em sua justificação, o autor da matéria argumenta que o referido trecho já integra o
perímetro  urbano,  possui  todas  as  características  necessárias  para  intervenções
urbanas e está em pleno processo de urbanização, motivo pelo qual se torna de
grande  importância  que  Ponte  Nova  possa  assumir  definitivamente  a
responsabilidade pela manutenção e conservação da via pública para favorecer  a
autonomia do município e, sobretudo, permitir um melhor atendimento aos anseios da
população por intervenções urbanas.
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As rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem - DER-MG -, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas. O art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a
instituição, enumera entre suas atribuições a competência para “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”.

Para  que  se  efetive  a  doação  de  determinado  bem  imóvel  do  Estado,  é
imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. No caso
de bens de uso comum, como no projeto, essa desafetação deve ser feita de maneira
explícita, na própria lei que autorizar a transferência do bem, para, logo em seguida,
se determinar sua afetação como via pública.

A Comissão de Constituição e Justiça observou que a transferência de bem de uso
comum  do  povo,  como é  o  caso,  não  pode  implicar  alteração  em  sua  natureza
jurídica, pois ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública.
Em função desse entendimento,  houve por  bem apresentar  a Emenda nº  1,  que,
oportunamente, dá nova redação ao parágrafo único do art.  1º,  de modo a deixar
claro que o trecho rodoviário será utilizado somente como via pública.

Em resposta à diligência solicitada pela mesma comissão, a Secretaria de Estado
de Casa Civil e de Relações Institucionais encaminhou a esta Casa nota técnica de
20/11/2013 em que o DER-MG se declara favorável às pretendidas medidas.

Essa relatoria reitera o entendimento manifestado pelo autor do projeto de que o
mencionado trecho de rodovia  possui  todas as características necessárias  para  a
instalação de via urbana e, por isso, torna-se de suma importância que o município
donatário  possa  definitivamente  assumir  a  responsabilidade  pela  manutenção  e
conservação da via pública para favorecer a autonomia municipal e, sobretudo, para
atender aos anseios dos munícipes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.403/2012, no



1140
____________________________________________________________________________

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente e relator - Anselmo José Domingos - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.851/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria  do  Deputado  Zé Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Capinópolis trecho de rodovia que especifica.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora  a  este órgão colegiado para  receber  parecer  quanto ao mérito,  nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  determina  a  desafetação  do  bem  público  constituído  pelo  trecho  da

Rodovia MGT-154, com extensão de 600m, contados a partir do entroncamento da
MGT-154, no km 31,4, até à ponte do Córrego do Capim, no km 32. Autoriza, ainda, a
doação  desse  trecho  ao  Município  de  Capinópolis,  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.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a
Emenda nº 1, com a finalidade de dar nova redação ao art. 1º, de modo a dar exata
descrição do trecho rodoviário a ser doado, conforme informações contidas no ofício
de 2/4/2013, da Câmara Municipal de Capinópolis, apensado à proposição.

As  rodovias  estaduais  estão  submetidas  à  jurisdição  do  DER-MG,  autarquia
vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. O art. 3º da Lei nº
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11.403, de 1994, que organiza a instituição, enumera suas atribuições, entre as quais
se  destaca  a  competência  para  “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”.

Importa observar que,  devido à inserção do trecho em seu perímetro urbano, o
Município  de  Capinópolis  assumirá  a  responsabilidade  por  sua  manutenção  e
conservação,  para  garantir  a  autonomia  municipal  e  atender  aos  anseios  da
população.

Para a doação de bem imóvel do Estado, é imprescindível  sua desafetação, ou
seja, a perda de sua finalidade pública, a qual normalmente ocorre na própria lei que
autoriza a transferência do bem, de maneira explícita, conforme consta no art. 1º da
proposição  em  exame,  ou  implícita,  quando  não  há  referência  expressa  à
desafetação.

A  doação  de  trecho  de  rodovia  estadual  para  domínio  municipal  não  implica
alteração na natureza jurídica desse bem público, desde que continue a ser afetado
com utilização de uso comum do povo. A modificação básica incidirá apenas sobre a
titularidade do imóvel, que passará a integrar o domínio público municipal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.851/2013,

com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.220/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De  autoria  do  deputado  Zé  Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Coromandel o trecho que especifica.

Publicada no  Diário do Legislativo  de 20/6/2013,  foi  a  proposição distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a este órgão colegiado para receber parecer nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.220/2013, em seu texto original, dispõe sobre a desafetação

dos seguintes trechos da Rodovia MG-188: 1) quilômetro inicial, 340,5 e quilômetro
final, 344,40; 2) trecho do entroncamento com a BR-352 para Coromandel, jurisdição
18  CRG,  Monte  Carmelo,  para  rodovia  AMG-1.805,  extensão de 2,5  quilômetros,
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. A matéria visa
a autorizar a doação dessas áreas ao Município de Coromandel para que passem a
integrar  seu  perímetro  urbano  como  vias  públicas.  Estabelece  ainda  a  reversão
dessas  áreas  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.

Segundo  o  autor,  as  áreas  se  integram ao perímetro  urbano da  cidade,  sendo
importante que o município possa assumir  a responsabilidade pela manutenção e
conservação da via pública, favorecendo a autonomia desse ente.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça alertou que, para a doação
de bem imóvel do Estado, é imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua
finalidade pública, o que foi feito pelo art. 1º da proposição. Também solicitou que
fosse  a  matéria  fosse  baixada  em  diligência  ao  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG  -,  para  que  a  autarquia  se
manifestasse  sobre  o  projeto.  Em  sua  resposta,  o  DER-MG  se  manifestou
favoravelmente  à  matéria  e  detalhou  os  trechos  que  se  encontram  dentro  do
perímetro urbano do Município de Coromandel.

Não  vislumbrando  óbices  de  natureza  jurídica,  a  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na
forma  do substitutivo  nº  1,  que  apresentou,  para  respeitar  a  técnica  legislativa  e
contemplar  o  detalhamento  dos  trechos  apresentado  pelo  DER.  O  relator  julga
proveitosos tais aperfeiçoamentos.

O DER-MG afirmou que os trechos já estão totalmente envoltos pela cidade de
Coromandel e inseridos no perímetro urbano; que toda a faixa de domínio e área non
aedificandi estão  edificadas,  exigindo  tratamento  de  sinalização  e  dispositivos  de
segurança com características de via urbana. A municipalidade considera a doação
positiva e manifestou interesse pela doação dos trechos, em ofício de 13 de junho de
2013,  pois  poderá  integrá-la  de  maneira  mais  efetiva  em  sua  rede  de transporte
urbano.

Portanto,  quanto  ao  mérito,  dados o  parecer  técnico por  órgão competente e o
expresso desejo do Poder Executivo Municipal, favoráveis à doação, o relator é pela
aprovação do projeto.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.220/2013, na forma do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Anselmo José Domingos, relator - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.257/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria  dos deputados Ivair  Nogueira e Rômulo Veneroso,  projeto de lei  em

epígrafe dispõe sobre desafetação de trecho de rodovia e autoriza sua doação ao
Município de Juatuba.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  5/7/2013,  a  proposição  foi  distribuída  à
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e
Obras  Públicas  e  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para
receber parecer.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a emenda nº 1, que apresentou.
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Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei,  em seu art.  1º,  visa a desafetar  o trecho da Rodovia  MG-050

compreendido  entre  a  ponte  sobre  o  Rio  Paraopeba  e  o  trecho  de  acesso  à
Cervejaria Brahma; em seu art. 2º, a autorizar o Poder Executivo a doar o trecho ao
Município  de  Juatuba,  a  determinar  que  a  área  integrará  o  perímetro  urbano  do
município e se destinará à instalação de via urbana. O art. 3º estabelece que a área
reverterá ao patrimônio do Estado caso, findo o prazo de cinco anos, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

Segundo os autores, a transferência do trecho interessa ao Município de Juatuba,
pois  integra  seu  perímetro  urbano,  e  a  doação  dará  autonomia  para  o  município
realizar obras de recuperação, conservação e melhoria em trecho com elevado fluxo
de veículos.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que a rodovia em
questão é bem de uso comum do povo, não podendo ser alienada enquanto houver
afetação pública. Destacou que a eventual transferência ao Município de Juatuba não
implicará mudança de sua natureza jurídica, mas apenas de sua titularidade.

Lembrou  que  o  art.  18  da  Constituição  do  Estado  exige  avaliação  prévia,
autorização legislativa e licitação para a alienação de imóveis, excepcionada quando
se tratar de doação e permuta, na forma da lei, e que o inciso I do art. 17 da Lei
Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da
administração pública e dá outras providências, define a necessidade de autorização
legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada no
caso de doação.

Ao receber a proposição em diligência, o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - se manifestou favoravelmente à matéria, mas
especificou melhor o trecho a ser doado, que é aquele compreendido entre o Distrito
Industrial  de  Juatuba  e  o  Km  57,6,  com  extensão  de  3,6  km.  A Comissão  de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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projeto com emenda nº 1, que apresentou, incluindo esse aperfeiçoamento.
No que é próprio desta Comissão, cabe destacar que, segundo a nota técnica do

DER-MG, o trecho possui características urbanas, diferenciando-se de rodovias, e
sua  doação  ao  município  permitirá  melhor  integração  à  rede  viária  urbana,  com
realização  de  obras  para  adaptação  e  expansão  de  sua  capacidade.  A relatoria
concorda com o aperfeiçoamento trazido pela emenda nº 1 e, portanto, recomenda
acolhê-la.

Julgamos oportuno também apresentar a emenda nº 2, com o intuito de denominar
Raimundo Gabriel  de  Rezende,  Dico  Rezende,  o  trecho da rodovia.  Assim,  seria
unificada a denominação do trecho com aquele, da mesma via, compreendido entre a
Ponte do Córrego Saraiva, no Município de Betim, e a divisa com o Município de
Juatuba.

Raimundo Rezende, carinhosamente conhecido como Dico Rezende, nasceu em
24 de março de 1922 e faleceu em 24 de setembro de 2000. Foi parlamentar no
Município de Betim, onde atuou em momentos marcantes como o da instalação da
fábrica da Fiat Automóveis e da instalação da Refinaria Gabriel Passos. Esta relatoria
considera justa a homenagem.

Conclusão
Opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  4.257/2013,  no  1º  turno,  com a

emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a emenda
nº 2, apresentada abaixo.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Juatuba a área

correspondente ao trecho de rodovia a que se refere o art. 1º.
§ 1º -  O trecho passa a integrar o perímetro urbano do Município de Juatuba e

destina-se à instalação de via urbana.
§ 2º - O trecho fica denominado Raimundo Gabriel de Rezende - Dico Rezende.”
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente e relator - Anselmo José Domingos - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.683/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Braulio Braz, esse projeto visa a desafetar bem público e

autorizar o Poder Executivo a doar trecho rodoviário ao Município de Vieiras.
O projeto  foi  distribuído  à  Comissão de Constituição e  Justiça,  à  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir,  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  em  sua
análise de mérito, opinou favoravelmente à aprovação da matéria.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, nos termos do art. 102, inciso VII,
do mencionado Regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.683/2013 visa a dispor sobre a desafetação do bem público

constituído pelo trecho de 750 metros da Rodovia AMG-2902, compreendido entre o
Km 12,45 e o Km 13,2, e a autorizar sua doação ao Município de Vieiras.

Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  a  alienação  de  bens
públicos, o parágrafo único do art. 2º prevê que o bem será destinado à instalação de
via  urbana,  e  integrará  o  patrimônio  do  município.  A justificação  informa  que  o
município pretende ampliar  seu perímetro urbano às margens da rodovia, prevê a
construção de parque municipal, academia da saúde, pista de caminhada, rodoviária,
galpões para mostras de artesanato e produtos agrícolas e escola, para atender a
demandas de seus munícipes.

O art. 3º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não for lhe for dada a
destinação prevista.

O projeto  de  lei  é  autorizativo,  ficando à  discricionariedade  do  Poder  Executivo
efetivar tal doação. Se efetivada, o trecho passará para a jurisdição municipal, será
inserido  no  perímetro  urbano  e  caberá  ao  município  a  responsabilidade  por  sua
manutenção e conservação.
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Assim, a efetivação da doação, caso aconteça, não acarretará despesas para o
Estado.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.683/2013, no primeiro turno, na

forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Rômulo Viegas, relator - Fábio Cherem - Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.969/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Rômulo Viegas, a proposição em epígrafe “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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  8/3/2014,  o  projeto  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado
Regimento.

Fundamentação
A proposição sob comento autoriza o Executivo 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.  Essa  cartilha  deverá  conter
orientações, tais como: “seja prudente, pois você não sabe o que está por trás da tela
do computador”; “não forneça nem seu nome real, nem sua idade”;  “use apelidos;
nunca divulgue sua senha”; “não forneça o seu endereço”; “não envie nenhuma foto
sua”; “nunca aceite proposta de encontro sem informar os seus pais”; “não responda
aos e-mails que te ofendem”.

Sob  o  ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  impõe-se  dizer  que  o  Estado  está
habilitado  a  legislar  sobre  a  matéria  na  via  da  legislação  concorrente,  conforme
preceitua o art. 24, inciso XV, da Constituição da República, a seguir transcrito:
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“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente sobre:

XV - proteção à infância e a juventude;”.
De outra parte, é importante dizer que não há, no caso em estudo, regra instituidora

de  reserva  de  iniciativa  que  impeça  este  Parlamento  de  deflagrar  o  processo
legislativo sobre a matéria.

Além disso,  a cartilha  que se  cogita  tem o  propósito  de  orientar  e  proteger  as
crianças contra abusos sexuais, razão pela qual o projeto dá ênfase à realização de
atividades de cunho informativo por parte do poder público. Deve-se levar em conta
que o direito à informação tem estatura constitucional,  sendo um direito básico do
cidadão. Assim, o Estado tem o poder-dever de tomar as medidas necessárias para a
proteção  das  pessoas,  especialmente  das  crianças  e  adolescentes,  que  são,
potencialmente, as principais vítimas de abuso e violência sexual. Para alcançar esse
objetivo,  o  Estado  deve  tomar  as  medidas  legislativas  e  administrativas  que  se
fizerem necessárias.

Ocorre que medidas autorizativas, como a prevista no projeto, mostram-se inócuas,
uma vez que o Executivo já possui competência para a prática desse tipo de ações,
no caso, a instituição de campanha informativa de combate à pedofilia.

Todavia, verificamos no ordenamento jurídico estadual a Lei nº 18.366, de 2009,
que instituiu a Semana de Combate à Pedofilia, a qual dispõe que na referida semana
o poder  público  promoverá  atividades educativas de  conscientização e  orientação
sobre  o  combate  à  pedofilia.  Por  meio  de  substitutivo,  que  altera  a  citada  lei,
preservamos a ideia do projeto ao estabelecermos que na mencionada semana dar-
se-á  ênfase,  nas escolas  da rede estadual  de  ensino,  ao  combate à  pedofilia  na
internet.

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

do Projeto de Lei nº 4.969/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  nº  18.366,  de  1º  de  setembro  de  2009,  que  institui  a  Semana de
Combate à Pedofilia.
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A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único da Lei nº 18.366, de 1º de setembro de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (…)
Parágrafo único - Na semana a que se refere o caput,  o poder público promoverá

atividades educativas de conscientização e orientação sobre o combate à pedofilia,
dando ênfase, nas escolas da rede estadual de ensino, ao combate à pedofilia na
internet”.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Duilio de Castro - Lafayette

de Andrada - Tiago Ulisses - Rômulo Viegas - Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

59/2013
Comissão Especial

Relatório
De autoria  do governador do Estado, a proposta de emenda à Constituição em

epígrafe objetiva alterar o disposto no §1º do art. 128 da Constituição do Estado.
Aprovada em 1º turno, a proposição retorna agora a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 201 do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em tela altera o disposto no §1º do art. 128 da Constituição do Estado,
que  dispõe sobre  o  modo de escolha  do  advogado-geral  do  Estado,  de  modo a
“restringir  o  recrutamento  do  advogado-geral  ao  universo  de  procuradores  da
Advocacia Pública do Estado”.

A comissão  especial  manifestou-se  pela  aprovação  da  proposta  de  emenda  à
Constituição  em  tela,  baseada  na  consideração  de  que  a  “ausência,  pois,  de
comando normativo inserto na Constituição da República quanto ao modo de escolha
do procurador-geral - chefe das Procuradorias Estaduais - permite-nos concluir que
Constituição  Estadual  poderá  prever  requisitos,  como  é  o  caso  da  proposta  de
emenda  em  exame,  que  condicionem  a  escolha  do  governador  a  membros  da
carreira da Procuradoria Estadual”.
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Averbou-se, também, nesta comissão, que a “exclusão do dispositivo constitucional
que se pretende alterar dos requisitos de 'notável saber jurídico e reputação ilibada'
demonstra-se plausível, considerando que tais exigências já estariam atendidas no
momento em que o procurador do Estado é nomeado para o cargo em virtude de sua
aprovação em concurso público. Além disso, juridicamente adequada é a previsão, no
texto  da  emenda,  da  exigência  de  que  a  escolha  seja  realizada  entre  membros
estáveis  da  carreira  da  Advocacia  Pública,  considerando-se  que  a  conclusão  do
estágio  probatório  garantirá,  a priori, a  permanência  do  procurador  do  Estado no
serviço público”.

Em  Plenário,  aprovou-se,  sem  alteração,  a  redação  constante  na  proposta  de
emenda à Constituição em causa. Considerando a inexistência de vício de cunhos
formal e material, ratificamos os fundamentos contidos no parecer desta comissão
aprovado em 1º turno.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nº 59/2013.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Duilio de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.833/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.833/2013, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
declara de utilidade pública a Associação Grupo Cidadão Caxambuense, com sede
no Município de Caxambu, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.833/2013
Declara de utilidade pública a Associação Grupo Cidadão Caxambuense, com sede

no Município de Caxambu.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Grupo  Cidadão

Caxambuense, com sede no Município de Caxambu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Wander Borges, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.763/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.763/2013, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que
declara de utilidade pública a Associação da Vila dos Policiais Militares de Paracatu -
AVPMP -, com sede no Município de Paracatu, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.763/2013
Declara de utilidade pública a Associação da Vila dos Policiais Militares de Paracatu

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

Militares de Paracatu - AVPMP -, com sede no Município de Paracatu.
2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Wander Borges, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.803/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.803/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que
declara de utilidade pública a Associação Atlética Asas, com sede no Município de
Lagoa Santa, foi aprovado em turno único, na forma original.



1152
____________________________________________________________________________

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.803/2013
Declara de utilidade pública a Associação Atlética Asas, com sede no Município de

Lagoa Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Asas, com sede

no Município de Lagoa Santa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Wander Borges, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.882/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.882/2014, de autoria do deputado Fábio Cherem, que declara
de utilidade pública a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci - Aleci
-, com sede no Município de Ijaci, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.882/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Lazer, Esporte e Cultura de

Ijaci - Aleci -, com sede no Município de Ijaci.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  ao  Lazer,

Esporte e Cultura de Ijaci - Aleci -, com sede no Município de Ijaci.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Wander Borges, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.885/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.885/2014,  de  autoria  do  deputado Adalclever  Lopes,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Unidos  Venceremos,  com  sede  no
Município de São Tomás de Aquino, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.885/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Unidos  Venceremos,  com  sede  no

Município de São Tomás de Aquino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Unidos Venceremos, com

sede no Município de São Tomás de Aquino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Wander Borges, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.888/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.888/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara  de  utilidade  pública  a  Corporação  Musical  São  Sebastião,  com  sede  no
Município de Itumirim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.888/2014
Declara de utilidade pública a Corporação Musical São Sebastião, com sede no

Município de Itumirim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical São Sebastião,

com sede no Município de Itumirim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Wander Borges, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.897/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.897/2014, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que
declara de utilidade pública o Centro Social do Tabernáculo em Juiz de Fora - Cestej
-, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.897/2014
Declara de  utilidade pública  o  Centro  Social  do  Tabernáculo  em Juiz  de Fora -

Cestej -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social do Tabernáculo em Juiz

de Fora - Cestej -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Wander Borges, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.904/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.904/2014, de autoria da deputada Liza Prado, que declara de
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utilidade pública a Organização Dragão Vermelho de Artes Marciais, com sede no
Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.904/2014
Declara de utilidade pública a Organização Dragão Vermelho de Artes Marciais,

com sede no Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Organização Dragão Vermelho de

Artes Marciais, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Wander Borges, relator - Adalclever Lopes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.928/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 4.928/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação
em  matéria  de  ICMS a  contribuinte  mineiro  do  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, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.928/2014
Ratifica a concessão de regime especial  de tributação a contribuinte mineiro do
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setor de pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos de alta tecnologia, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação 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 26 de dezembro de 1975,
conforme a exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 508/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Adalclever Lopes, relator - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.037/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.037/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que 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, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.037/2014
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 seguinte redação:
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“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 Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Adalclever Lopes, relator - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.038/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.038/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que 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, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.038/2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação 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 de fabricação 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, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Adalclever Lopes, relator - Wander Borges.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.039/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 5.039/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que 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, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.039/2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação 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,  conforme a 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, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Adalclever Lopes, relator - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.040/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.040/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação
em matéria de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico da fabricação de
resinas termoplásticas, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.040/2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de 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 de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de fabricação de resinas termoplásticas, nos termos do art. 225 da
Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  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, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Adalclever Lopes, relator - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.041/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.041/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que 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, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.041/2014
Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  setor  fabricante  de
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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, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Adalclever Lopes, relator - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.042/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.042/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que 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, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.042/2014
Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação 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, conforme exposição de motivos
encaminhada por meio da Mensagem nº 623/2014.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Adalclever Lopes, relator - Wander Borges.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.144

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Vitória  de Radiodifusão -
ACVR -, com sede no Município de Contagem.

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

Radiodifusão - ACVR -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.145
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica Parusia - CTP -,

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 entidade Comunidade Terapêutica

Parusia - CTP -, 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, aos 16 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.146
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazenda de Recuperação

Novo Caminho, com sede no Município de Lagoa da Prata.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazenda de

Recuperação Novo Caminho, com sede no Município de Lagoa da Prata.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 5.461, DE 23 DE ABRIL DE 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.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - O art. 1º da Resolução nº 5.409, de 14 de junho de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 23 de abril  de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.462, DE 23 DE ABRIL DE 2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação 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 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:
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Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação 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 26 de dezembro de 1975,
conforme a exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 508/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 23 de abril  de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.463, DE 23 DE ABRIL DE 2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

resinas termoplásticas, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte
mineiro do setor de fabricação 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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 23 de abril  de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.464, DE 23 DE ABRIL DE 2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação 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.
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

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,  conforme a exposição de
motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 627/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 23 de abril  de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.465, DE 23 DE ABRIL DE 2014
Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de fabricação de

resinas termoplásticas, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte
mineiro do setor de fabricação de resinas termoplásticas, nos termos do art. 225 da
Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  conforme  a  exposição  de  motivos
encaminhada por meio da Mensagem nº 618/2014.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 23 de abril  de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.466, DE 23 DE ABRIL DE 2014
Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  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.
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Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

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.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 23 de abril  de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.467, DE 23 DE ABRIL DE 2014
Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação 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.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

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, conforme exposição de motivos
encaminhada por meio da Mensagem nº 623/2014.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência,  em Belo  Horizonte,  aos 23 de abril  de 2014;  226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ATAS
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/4/2014
Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Questão  de  Ordem  -  Correspondência:  Mensagens  nºs  647  e  648/2014
(encaminhando as Indicações nºs 99 e 100/2014, respectivamente), do governador do
Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 5.143 a 5.157/2014 - Requerimentos nºs 7.700 a 7.719/2014 - Comunicações:
Comunicação dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos  Mosconi  -  Questão de
Ordem; Homenagem Póstuma; Questão de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos
dos deputados Cássio Soares, Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Corrêa, Rômulo Viegas
e João Leite; Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Silveira  Jr.  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  André  Quintão  -  Arlen  Santiago  -  Carlos
Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Durval Ângelo -  Elismar Prado -
Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares
-  Hélio  Gomes  -  Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa -  João  Leite  -  João Vítor  Xavier  -
Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez -
Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Wander
Borges - Zé Maia.

Abertura
O  presidente  (deputado  Adelmo  Carneiro  Leão)  -  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 Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, senhores parlamentares, evocamos na
data de ontem  a memória de nosso protomártir, Tiradentes, um dos mineiros mais
importantes  da  história  deste  país.  Nessa  data  também  lembramos  o  trágico
desaparecimento do presidente Tancredo Neves.  Não poderíamos, Sr.  Presidente,
deixar  de  fazer  hoje  esta  homenagem,  uma  vez  que  esta  é  a  primeira  reunião
ordinária após o 21 de abril. Tiradentes e Tancredo Neves foram homens que vieram
em momentos diferentes da história, mas que traziam consigo sentimentos comuns,
por  causas  nobres:  a  liberdade,  a  igualdade  e  a  justiça  social.  Caro  presidente,
deputado Adelmo, julgo de meu dever, especialmente neste grave momento por que
passa a República e a Federação, render homenagens a Tiradentes, esse grande
personagem dos nossos 500 anos de história. Saudamos em Tiradentes não apenas
o mineiro de alma e espírito intensamente agitados pela causa da liberdade, mas,
igualmente,  o  homem  admirável,  digno  e  reto,  que  assumiu  consigo  o  difícil
compromisso  de  ser  autêntico.  Fiel  a  seus  ideais,  manteve-se  coerente  e
inquebrantável em sua jornada libertadora, tornando-se um modelo de decência e de
singular comportamento. A Inconfidência Mineira há de permanecer para sempre na
memória  dos brasileiros  para  que amanhã,  como hoje,  sintamos orgulho  daquele
momento e daquelas pessoas, mas, sobretudo, tenhamos renovadas esperanças na
construção de um Brasil digno de todos os brasileiros, como também assim sonhou
Tancredo. Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores, que se consigne nos anais
desta Casa esta manifestação que enaltece, mais uma vez, a figura desse mineiro
exemplar, que deixou um legado muito importante para Minas, para o Brasil e para o
mundo. Saudemos, portanto, a memória de nosso saudoso mártir da Inconfidência:
Tiradentes. Obrigado, presidente.
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Correspondência
- A deputada Luzia Ferreira, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 647/2014*
Belo Horizonte, 8 de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Lister César
Nascimento para o cargo de Diretor-Geral da autarquia Departamento Estadual de
Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL.

A autarquia DETEL -  a que se refere a alínea“f”  do inciso IV do  art.  12 da Lei
Delegada  n°  179,  de  2011,  tem  por  finalidade  executar  a  política  estadual  de
telecomunicações formulada pela Secretaria de Estado de Cultura e fiscalizar ações
nessa seara.

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 99/2014
Indicação do nome do Sr. Lister César Nascimento para o cargo de diretor-geral do

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

“MENSAGEM Nº 648/2014*
Belo Horizonte, 8 de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  Egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  José
Donaldo Bitencourt Junior para o cargo de Presidente da autarquia Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.



1171
____________________________________________________________________________

A referida  autarquia  tem  por  finalidade  executar  e  administrar,  no  Estado,  os
serviços  próprios  do  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  e  Atividades  Afins,
segundo o disposto na legislação federal, bem como fomentar, facilitar e simplificar o
registro  de  empresas  e  negócios,  em  consonância  com  as  políticas  de
desenvolvimento social e econômico do Estado.

O  indicado  possui  qualificação  acadêmica  e  atuação  relevante  em  diversas
instituições públicas e junto à sociedade civil, preenchendo, assim, todos os requisitos
para ocupar o cargo de Presidente da JUCEMG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 100/2014
Indicação  do  nome  do  Sr.  José  Donaldo  Bitencourt  Junior  para  o  cargo  de

presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg.
- À Comissão Especial.

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 5.143/2014

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Mercês o imóvel que
especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Mercês

o imóvel  com área de 12.000m² (doze mil  metros quadrados) de terreno rural,  no
lugar  denominado  Fazenda  Bela  Vista/Espírito  Santo,  no  Município  de  Mercês,
registrado à fl. 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo fazer reverter ao Município

de Mercês terreno doado anteriormente ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada ao imóvel  a destinação pretendida quando da doação e,  feita a reversão,  o
município poderá utilizar o referido imóvel de forma mais proveitosa à coletividade,
empregando-o no apoio ao produtor rural que no presente momento não dispõe de
local destinado ao suporte de sua atividade.

Importante  ressaltar  que  o  imóvel  constante  do  projeto  de  lei  encontra-se  em
completo abandono, sofrendo a ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas,
mostrando-se fundamental lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando justa a pretensão, 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 5.144/2014
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter  doação do imóvel que especifica ao

Município de Mercês.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter a doação, ao Município

de Mercês, do 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 à fl. 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno

doado anteriormente pelo Município de Mercês ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi
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dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo Município de
Mercês ao Estado e, feita a reversão, poderá utilizar o referido imóvel de forma mais
proveitosa à coletividade, empregando-o no apoio ao produtor rural que, no momento,
não dispõe de local destinado ao suporte de sua atividade.

Importante ressaltar que o imóvel constante deste projeto encontra-se em completo
abandono, sofrendo a ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Portanto,
mostra-se fundamental lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando justa a pretensão, 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 5.145/2014
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Mercês o imóvel que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Mercês

o 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 à fl. 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno

doado anteriormente pelo Município de Mercês ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo Município de
Mercês ao Estado. Feita a reversão, o referido imóvel poderá ser utilizado de forma
mais  proveitosa  à  coletividade,  empregado no apoio  ao  produtor  rural  que,  neste
momento, não dispõe de local destinado ao suporte de sua atividade.

Importante ressaltar que o imóvel constante deste projeto encontra-se em completo
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abandono, sofrendo a ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Portanto,
mostra-se fundamental lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando justa a pretensão, 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 5.146/2014
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Mercês o imóvel que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Mercês

o 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno

doado anteriormente pelo Município de Mercês ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo Município de
Mercês ao Estado. Feita a reversão, o referido imóvel poderá ser utilizado de forma
mais  proveitosa  à  coletividade,  empregado no apoio  ao  produtor  rural  que,  neste
momento, não dispõe de local destinado ao suporte de sua atividade.

Importante ressaltar que o imóvel constante deste projeto encontra-se em completo
abandono, sofrendo a ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Portanto,
mostra-se fundamental lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando justa a pretensão, contamos com o apoio dos nobres deputados e
deputadas à aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.147/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mercês 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 Mercês o imóvel

com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados)  de  terreno  rural,  no  lugar
denominado Retiro, Município de Mercês, devidamente registrado à fl. 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.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o art. 1° será destinado ao apoio, incentivo
e instalação de atividade industrial.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  tem por  objetivo  formalizar  a  doação de

terreno de propriedade do Estado ao Município de Mercês.
O interesse do município na presente formalização fundamenta-se no fato de que

poderá  utilizar  o  referido  imóvel  de  forma  mais  proveitosa  à  coletividade,
empregando-o na instalação de atividade industrial.

Importante ressaltar que o imóvel constante deste projeto encontra-se em completo
abandono, sofrendo a ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Portanto,
mostra-se fundamental lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando justa a pretensão, 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.148/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mercês 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 Mercês o imóvel

rural  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  no  lugar  denominado
Palmeiras,  nesse  município,  devidamente  registrado  à  fl.  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.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o  caput será destinado à construção de
aparelhamento de apoio ao produtor rural.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  tem por  objetivo  formalizar  a  doação de

terreno de propriedade do Estado ao Município de Mercês. O interesse do município
na formalização fundamenta-se no fato de poder utilizar o referido imóvel de forma
mais proveitosa para a coletividade, com a construção de aparelhamento de suporte
ao produtor rural que, no momento, não dispõe de local destinado a tal fim.

Importante ressaltar que o imóvel encontra-se em completo abandono, sofrendo a
ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Assim, é fundamental que lhe
seja dada uma adequada função social.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres
deputados e deputadas para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.149/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mercês o imóvel que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Mercês o imóvel
rural com área de 10.350m² (dez mil trezentos e cinquenta metros quadrados), no
lugar denominado Santa Amélia, Município de Mercês, devidamente registrado à fl. 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.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o  caput será destinado à realização de
permuta para a construção de posto de saúde rural.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  tem por  objetivo  formalizar  a  doação de

terreno de propriedade do Estado ao Município de Mercês. O interesse do município
na  formalização  fundamenta-se no  fato  de  poder  utilizar  o  imóvel  de  forma mais
proveitosa para a coletividade, neste caso através da permuta destinada à construção
de posto de saúde rural.

Importante ressaltar que o imóvel encontra-se em completo abandono, sofrendo a
ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Assim, é fundamental que lhe
seja dada uma adequada função social.

Frise-se ainda que o município vê-se obrigado a alugar diversos imóveis para o
funcionamento  da  própria  administração  pública,  já  que  não  dispõe  de  imóveis
próprios para tal,  utilizando 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 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 5.150/2014
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter 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 fazer reverter ao Município de Mercês

o imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), de terreno rural, no lugar
denominado Contendas,  Município de Mercês, devidamente registrado à fl.  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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno

doado anteriormente pelo Município de Mercês ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo Município de
Mercês ao Estado. Feita a reversão, o referido imóvel poderá ser utilizado de forma
mais  proveitosa  à  coletividade,  empregado no apoio  ao  produtor  rural  que,  neste
momento, não dispõe de local destinado ao suporte de sua atividade.

Importante ressaltar que o imóvel constante deste projeto encontra-se em completo
abandono, sofrendo a ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Portanto,
mostra-se fundamental lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando justa a pretensão, 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 5.151/2014
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Mercês o imóvel que

especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Mercês

o 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 à fl. 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.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão de terreno

doado anteriormente pelo Município de Mercês ao Estado.
O interesse do município nessa formalização fundamenta-se no fato de que não foi

dada ao imóvel a destinação pretendida quando da doação feita pelo Município de
Mercês ao Estado. Feita a reversão, o referido imóvel poderá ser utilizado de forma
mais  proveitosa  à  coletividade,  empregado no apoio  ao  produtor  rural  que,  neste
momento, não dispõe de local destinado ao suporte de sua atividade.

Importante ressaltar que o imóvel constante deste projeto encontra-se em completo
abandono, sofrendo a ação do tempo, que vem corroendo suas estruturas. Portanto,
mostra-se fundamental lhe seja dada uma adequada função social.

Considerando justa a pretensão, 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 5.152/2014
Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Mercês  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 Mercês:
I - imóvel com área de 4.200m² (quatro mil e duzentos metros quadrados), situado

no lugar denominado Largo Santo Antônio, nesse município, registrado sob o nº R-6-
305, à fl.  5 do Livro 2-A de Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Mercês, local em que funciona a Escola Municipal Dona Chiquinha;

II - imóvel rural com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no lugar
denominado Ribeirão Santo Antônio, nesse município, registrado sob o nº 4.646, à fl.
134  do  Livro  3-G  de  Transcrição  das  Transmissões,  no  Cartório  de  Registro  de
Imóveis  da Comarca de Mercês,  local  em que funciona a Escola Municipal  Rural
Ribeirão de Santo Antônio;
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III - imóvel rural com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado no lugar
denominado Palestina/Serra, nesse município, registrado sob o nº 5.485, à fl. 43 do
Livro 3-H de Transcrição das Transmissões, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Mercês, local em que funciona a Escola Municipal Rural Vereador Jayme
Ferreira.

Parágrafo  único  -  Os  imóveis  de  que  tratam  os  incisos  I,  II  e  III  continuarão
abrigando as referidas escolas.

Art. 2° - 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
lhes tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Lafayette de Andrada
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terrenos de

propriedade  do  Estado  ao  Município  de  Mercês.  Os  imóveis  abrigam  a  Escola
Municipal Dona Chiquinha, a Escola Municipal Rural Ribeirão de Santo Antônio e a
Escola  Municipal  Rural  Vereador  Jayme Ferreira,  todas  em  pleno funcionamento,
fazendo-se  necessária  a  doação  para  a  devida  adequação  ao  patrimônio  do
município.

Considerando justa a doação pretendida, contamos com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.153/2014
Assegura, através do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Estado, a realização,

em até trinta dias, dos exames destinados à comprovação de doença neoplásica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  assegurada,  através  do  Sistema Único  de  Saúde,  no  âmbito  do

Estado,  a  realização,  em  no  máximo  trinta  dias,  dos  exames  necessários  à
confirmação do diagnóstico de neoplasia maligna.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, os exames preconizados no art. 1º são as biópsias a
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céu  aberto,  endoscópicas  e  radioguiadas,  bem  como  os  exames  de  imagem,
radiologia, endoscopias de vias aéreas e digestivas para os pacientes diagnosticados
com  suspeita  de  neoplasia  maligna  através  de  laudo  médico  que  especifique  as
manifestações clínicas que configurarem a possibilidade da doença.

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista
Justificação: Esta proposição tem por finalidade possibilitar que os pacientes com

suspeita de neoplasia maligna possam realizar, em no máximo 30 dias, os exames
que comprovem sua doença. Esta lei se faz necessária, pois é evidente na literatura
médica que o tratamento tardio é um dos maiores fatores de mortalidade pelo câncer.
E a principal razão que retarda este tratamento é justamente a demora na realização
dos exames específicos para a comprovação do diagnóstico de neoplasia maligna.

Esta proposição tem ainda o objetivo de tornar mais eficazes os efeitos da Lei nº
12.732/2012, que prevê o início do tratamento oncológico aos pacientes atendidos
pelo SUS em até 60 dias, que entrou em vigor em 22/5/2013. De fato, o art. 2º dessa
lei preconiza que: “O paciente com neoplasia maligna tem o direito de se submeter ao
primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou
em  prazo  menor,  conforme  a  necessidade  terapêutica  do  caso  registrada  em
prontuário único”.

Ou seja, a lei federal já garante o tratamento em até 60 dias para os pacientes com
neoplasia  maligna,  mas o acesso a este tratamento  depende,  como demonstra a
previsão legal, do diagnóstico firmado em laudo patológico. E esse é justamente o
objetivo  desta  proposição:  garantir  que  os  exames  que  asseguram  o  tratamento
tempestivo sejam realizados sem grande demora. O quadro atual, no âmbito do SUS
revela que os pacientes com sintomas e sinais claros de neoplasia maligna esperam
por meses até que os exames sejam realizados.

Importante  destacar  que  o  tratamento  tardio  das  neoplasias  malignas,  além de
agravar  as  doenças,  implica  menores  possibilidades  de  cura,  tratamentos  mais
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dolorosos,  com maiores  sequelas  e  custos  mais  elevados  para  o  SUS.  Portanto,
nossa proposição se soma à legislação federal sobre esta matéria, possibilitando que
o  paciente  com  suspeita  de  ser  acometido  de  neoplasia  maligna  tenha  seu
diagnóstico  comprovado  de  forma  inequívoca  e  rápida  para  que  o  tratamento
necessário  seja  feito  de  forma  tempestiva,  evitando  agravos  à  sua  saúde,
possibilitando maiores índices de cura e redução dos custos para o SUS.

Sendo a proposição de mérito  e  de importância  indiscutível,  espero o apoio de
meus pares para a sua aprovação por esta Assembleia Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.154/2014
Dispõe sobre a divulgação na internet dos valores arrecadados pelo Estado com o

ICMS da energia elétrica, na forma que menciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Sem prejuízo da legislação em vigor, os valores arrecadados pelo Estado

com  o  ICMS  da  energia  elétrica  serão  divulgados,  trimestralmente,  na  internet,
segundo os seguintes critérios:

I - valor total arrecadado no trimestre;
II  -  valor  total  arrecadado  no  semestre  segundo  as  classes  e  subclasses  de

consumo,  informando-se o número  médio  de  consumidores  no  trimestre  que  foi
levado em consideração para fins de apuração do valor total arrecadado em cada
classe e subclasse de consumo e o número médio de consumidores no trimestre que
gozam de isenção ou de outro benefício tributário relacionado ao ICMS, segundo as
classes  e  subclasses  de  consumo,  observada  a  classificação  de  consumidores
estabelecida na legislação pertinente;

III - valor total arrecadado, no trimestre, em decorrência do consumo residencial de
energia elétrica com as seguintes faixas de consumo em Kwh/mês, informando-se o
número médio de consumidores no trimestre que foi levado em consideração para
fins  de  apuração  do  valor  total  arrecadado  e  o  número  médio  de  consumidores
residenciais  no  trimestre  que  gozam  de  isenção  ou  de  outro  beneficio  tributário
relacionado  ao  ICMS,  observada  a  classificação  de  consumidores  residenciais
estabelecida na legislação pertinente:
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a) até 90;
b) de 91 a 100;
c) de 101 a 110;
d) de 111 a 120;
e) de 121 a 130;
f) de 131 a 140;
g) de 141 a 150;
h) de 151 a 160;
i) de 161 a 170;
j) de 171 a 180;
k) de 181 a 190;
l) de 191 a 200;
m) de 201 a 220;
n) de 221 a 240;
o) de 241 a 260;
p) de 261 a 280;
q) de 281 a 300;
r) de 301 a 350;
s) de 351 a 400;
t) de 401 a 450;
u) de 451 a 500;
v) de 501 a 600;
w) acima de 600.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados da data de

sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Sávio Souza Cruz
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.155/2014

Declara de utilidade pública a Associação Olympia Formiga de Inclusão Esportiva e
Formação do Atleta, com sede no Município de Formiga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação Olympia  Formiga  de

Inclusão Esportiva e Formação do Atleta, com sede no Município de Formiga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Olympia Formiga de Inclusão Esportiva e Formação do Atleta, com sede
no Município de Formiga, que é uma entidade civil  de direito privado, de natureza
filantrópica  e  sem fins  lucrativos.  A associação tem  como finalidade a  prática  do
futebol na base, com a inclusão esportiva de crianças e adolescentes, não somente
os carentes mas também os talentosos de qualquer classe social.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº
12.972, de 1998.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um
ano e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelas funções que exercem, conforme consta em atestado da Câmara Municipal de
Formiga.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.156/2014
Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Rural e Assistência

Social de Baldim - Adrasb - , com sede no Município de Baldim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Rural

e Assistência Social de Baldim - Adrasb -, com sede no Município de Baldim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Gustavo Valadares
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Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a
Associação do Desenvolvimento Rural e Assistência Social de Baldim, com sede no
Município  de  Baldim,  que  é  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  de  natureza
filantrópica e sem fins lucrativos. Tem como finalidade prestar assistência espiritual,
socioeducacional  e  profissional  gratuita  a  todas  as  pessoas  necessitadas,  se
deficientes físicas, sem distinção de raça, nacionalidade, credo e partido político.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida
entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  nº
12.972, de 1998.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um
ano e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelas funções que exercem, conforme consta em atestado da Câmara Municipal de
Baldim.

- 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 5.157/2014
Declara de utilidade pública a Ação Social Caravana de Luz, com sede no Município

de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Caravana de Luz, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de abril de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação: Constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, a entidade Ação Social Caravana de Luz, com sede no Município de Belo
Horizonte,  objetiva,  prioritariamente,  promover  a  educação e  a  inclusão social  de
crianças e jovens, dedicando-se, ainda, à defesa dos direitos e garantias individuais e
coletivos.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a
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entidade não faz qualquer  tipo  de discriminação,  destinando a totalidade de suas
rendas aos fins estatutários.

O reconhecimento dos relevantes serviços prestados pela referida Associação irá
permitir-lhe  firmar  parcerias  com  o  poder  público  e  outras  entidades  não
governamentais,  visando ao recebimento de recursos para custeio e expansão de
suas atividades.

Atestados os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a
anuência dos pares a este 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 7.700/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido de informações com vistas
ao envio a essa comissão do estudo realizado por essa secretaria sobre a recorrência
de práticas criminais em Manhuaçu, em especial a vinculação com uso e tráfico de
drogas, com distinção entre menores infratores e adultos.

Nº 7.701/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja  encaminhado ao secretário  de  Saúde pedido  de  informações  que especifica
quanto às comunidades terapêuticas credenciadas pelo programa Cartão Aliança pela
Vida nos Módulos I e II. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  7.702/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Seplag pedido de providências para nomeação e empossamento dos
profissionais classificados no concurso público para o cargo de analista de gestão e
políticas  públicas  em  desenvolvimento,  nível  I,  grau  A,  regido  pelo  Edital
Seplag/Sedese nº 1/2013. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  7.703/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para
adequação do §  1º  do  Decreto  nº  44.687/2007  ao inciso  III  do  art.  7º  da  Lei  nº
19.578/2011.

Nº  7.704/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências com
vistas ao pagamento das parcelas do Piso Mineiro de Assistência Social de 2013 e
2014, em atraso. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº  7.705/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Copanor pedido de providências para que sejam garantidas melhores
condições  dos  serviços  prestados  no  Município  de  Novo  Oriente  de  Minas,
especialmente no que diz respeito à falta d'água, à cobrança da taxa de esgoto sem
conclusão da obra e à prestação de serviço nos Povoados de Americaninha e Frei
Gonzaga. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 7.706/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 1ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  15/4/2014,  no
Município de Nova Lima, que resultou na apreensão de 3kg de maconha e na prisão
de  dois  homens;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 7.707/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  Delegacia  de
Operações Especiais da Polícia Civil pela atuação na operação Sagaz, em Ribeirão
das Neves, que resultou na prisão de uma quadrilha e na apreensão de quase 500kg
de maconha; e seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos policiais pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 7.708/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona,  que  atuaram  na  operação
Nuvem Branca, em 10/4/2014, no Município de Lagoa Santa, que resultou na prisão
de quatro homens e na apreensão de 30kg de cocaína; e seja encaminhado à Chefia
da Polícia Civil pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos
policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.709/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de
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Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15/4/2014, no Bairro Bandeirantes, no
Município  de  Contagem,  que  resultou  na  desarticulação  de  um  esquema  de
televendas  de  drogas  na  região,  na  apreensão  de  drogas,  de  uma  balança  de
precisão, de duas motos e de R$ 904,00 e na apreensão de três menores e prisão de
um jovem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade.

Nº 7.710/2014,  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 14/4/2014, no Município de Muriaé,
que culminou na apreensão de armas,  quatro barras  de maconha e na prisão de
quatro  homens;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo  relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 7.711/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 7ª, na 10ª e
na 126ª Cia. PM/5º BPM, pela prisão de três homens e pela apreensão de um menor
e de droga, balança de precisão e dinheiro, em Belo Horizonte, em 12/4/2014; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 7.712/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, pela prisão de
dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, em Esmeraldas, em
15/4/2014.

Nº 7.713/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  que  participaram  da  operação
Escorpião, que resultou na prisão de 26 pessoas e na apreensão de drogas, armas
de fogo, veículos e dinheiro. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.714/2014, do deputado Bosco, em que solicita seja encaminhado à Diretoria-
Geral  do  Dnit,  com  cópia  à  Superintendência  Regional  desse  departamento  no
Estado, pedido de providências para a instalação de redutores de velocidade no Km
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90 da BR-146,  no  trecho que liga  o  Município  de  Serra do  Salitre  ao  Distrito  de
Catiara.

Nº  7.715/2014,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para concessão do
título de Cidadã Honorária do Estado de Minas Gerais à Sra. Isabela Scalabrini Matte.
(- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 7.716/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Transportes pedido de informações sobre a previsão de abertura do
edital de licitação para a execução da obra de pavimentação do trecho compreendido
entre  os  Municípios  de  Paula  Cândido  e  de  Divinésia,  constante  do  Programa
Caminhos de Minas.

Nº 7.717/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral  do  DER-MG pedido de informações sobre  a previsão de abertura  do
edital de licitação para a execução da obra de pavimentação do trecho compreendido
entre  os  Municípios  de  Paula  Cândido  e  de  Divinésia,  constante  do  Programa
Caminhos de Minas. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 7.718/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Defesa Social  pedido de  providências  para a  inclusão das guardas
entre as instituições responsáveis pelo Registro de Eventos da Defesa Social - Reds.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.719/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que não escalone
o pagamento do adicional de periculosidade da Guarda Municipal de Belo Horizonte.
(- À Comissão de Administração Pública.)

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação dos deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Carlos Mosconi.
Questão de Ordem

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Lamentavelmente
gostaria de trazer ao conhecimento desta Casa o falecimento do Dr. Jorge Eduardo,
ex-deputado, na quinta-feira, na cidade de Machado. A presença do Dr. Jorge neste
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parlamento foi muito importante, assim como quando foi prefeito de Machado. Era um
homem voltado exclusivamente à caridade,  deixou sua marca registrada pelo  seu
trabalho, pela sua dedicação e pelo seu exemplo extraordinário de homem público.
Estive em seu funeral, na quinta-feira, em Machado, com o deputado Carlos Mosconi,
em nome de quem também falo. Fomos prestar nossa solidariedade a toda a família e
à  população  de  Machado  e  do  Sul  de  Minas,  que  também  esteve  presente,  no
momento  derradeiro,  um  grande  momento  de  despedida.  Durante  um  mandato,
convivi aqui com o Dr. Jorge Eduardo, deputado que esteve à frente da Comissão de
Saúde e de tantas outras. Procedemos a ações importantes em defesa da nossa
região  e,  particularmente,  dos  nossos  municípios  quando  muito  lutamos  pela
duplicação  da  BR-381  e  pelas  estradas  da  região.  Participamos  de  audiências
públicas em prol da revitalização de hospitais da região. Dr. Jorge foi um autêntico
político, deixou registrada sua marca. Portanto, Sr. Presidente, neste momento, com a
permissão de V. Exa., quero registrar nos anais desta Casa as nossas homenagens
póstumas, por  tudo que prestou,  pelo exemplo extraordinário de parlamentar,  pai,
amigo e prefeito, e solicitar-lhe 1 minuto de silêncio em homenagem à figura desse
grande homem público que, com certeza, nos deixa saudade e exemplo de ética, por
seu trabalho  voltado ao Estado de Minas  Gerais.  Em meu nome e em nome do
deputado Carlos Mosconi,  que fez questão de pedir,  também em nome do Sul de
Minas, eis nossas homenagens póstumas, de toda Casa, com 1 minuto de silêncio.

Homenagem Póstuma
O presidente - Nossa homenagem, nosso respeito e carinho em memória ao Dr.

Jorge,  que  nos  proporcionou  aqui  momentos  de  amizade,  inteligência,  cultura  e
apreço ao Estado de Minas Gerais.  Nosso abraço a  toda  a  família  do  Dr.  Jorge
Eduardo.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Questão de Ordem

O deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, também faço coro com as palavras do
deputado Dalmo Ribeiro. Tivemos oportunidade, com V. Exa. e com o deputado João
Leite, de conviver com o Dr. Jorge Eduardo, nosso colega médico. Quero também
trazer  as  minhas,  as  nossas  homenagens,  principalmente  nós,  deputados  que



1191
____________________________________________________________________________

estamos  aqui  há  tanto  tempo,  a  essa  figura  ímpar.  Tive,  deputado  Dalmo,
oportunidade de conversar com o Dr. Jorge Eduardo alguns meses atrás, quando
estava indo a Poços de Caldas fazer uma visita a minha filha e, coincidentemente,
encontrei  o  Dr.  Jorge  em  Machado.  Sentamos,  conversamos  de  maneira  muito
descontraída e relembramos velhos tempos daqui da Casa. Ele falou da sua vida, da
política e do trabalho que estava fazendo em sua fazenda, pois estava mais recolhido
com seus familiares. Foi um momento extremamente agradável. O Dr. Jorge Eduardo
é uma dessas pessoas que marcam o lugar por onde passam, principalmente neste
momento em que vivemos, quando há tanta falta de pessoas de caráter, com bons
propósitos e projetos. O Dr. Jorge viveu tudo isso nesta Casa. Quantas vezes nos
deslocamos para audiências públicas. Parece que o deputado Dalmo conviveu com
ele  durante  um  mandato  nesta  Casa.  Ele  era  uma  pessoa  boa  para  conversar,
agradável,  experiente,  uma pessoa que gostava de dar  conselhos e  de  participar
ativamente, mesmo da sua maneira calada e mais retraída. São momentos iguais a
esses que marcam este Parlamento mineiro. Então quero fazer coro com as palavras
do deputado Dalmo. Em meu nome e em nome dos companheiros que conviveram
com ele, quero trazer nossas homenagens e dizer que foi muito bom tê-lo em alguns
mandatos como deputado desta Casa, porque precisamos muito de pessoas que têm
liderança e que se impõem pelo nome, pela moral da família e da sociedade. Junto a
nossa tristeza pelo passamento do Dr. Jorge Eduardo, fica a alegria de relembrarmos
de  tantos  bons  momentos,  de  tê-lo  como  um  deputado  que  marcou  muito  este
Parlamento e que engrandeceu demais  a Assembleia e  o povo de Minas Gerais.
Deixo as nossas homenagens ao Dr. Jorge. Agradeço a V. Exa. a oportunidade de
externar o que meu coração está sentindo neste momento.

O presidente - Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Também compartilhamos desse
sentimento e deixamos o nosso abraço a toda a família do Dr. Jorge Eduardo, grande
amigo,  companheiro,  uma pessoa  amorosa não só  para sua família  de  Machado
como também para o povo de Minas Gerais. Ele deu demonstrações claras disso em
seu comportamento ético e em sua dedicação intensa a esta Casa como deputado
estadual. Tivemos o privilégio e a honra de conviver com ele.
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Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Cássio Soares.
O  deputado  Cássio  Soares*  -  Muito  boa  tarde,  caro  presidente  e  nobres

companheiros. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar de volta
a  esta  tribuna  da  Casa  Legislativa  de  Minas  Gerais,  regressando  aos  trabalhos
parlamentares,  após  dois  anos  de  interrupção,  respondendo  pelas  atribuições  do
honroso  cargo  de  secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  servindo  ao
governo  de Minas  Gerais  e  ao  governador  Anastasia.  Agora,  com  muito  orgulho,
retorno a esta Casa e aproveito, Sr. Presidente, para agradecer a acolhida que tenho
tido  nesse  retorno  por  parte  dos  colegas  deputados  estaduais,  de  todos  os
funcionários desta Casa e de todos que fazem da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais  uma assembleia modelo,  uma assembleia exemplar  para todos os demais
estados da Federação brasileira.

Nesse  sentido,  Sr.  Presidente,  quero  dizer  que,  durante  esse  tempo,  pudemos
executar muita coisa sobre a batuta firme do nosso gerente Antonio Anastasia.

Quero  dizer  que  o  desenvolvimento  social  de  Minas  Gerais  está  muito  bem
amparado  pelo  governo  mineiro,  considerando  todas  as  políticas  públicas
estabelecidas  pelo  governo  do  Estado  e  devidamente  cobradas  pelo  então
governador Antonio Anastasia.

Neste momento de mudanças, aproveito também para desejar toda sorte - e tenho
certeza de que a terá - ao governador Alberto Pinto Coelho e ao meu sucessor na
pasta  do  Desenvolvimento  Social,  que  agora  abarca  também  a  Secretaria  de
Trabalho, meu caro amigo Eduardo Bernis, que a assumiu recentemente.

Temos de comemorar bastante, mas nem por isso podemos cruzar os braços e
deixar  de fazer  o que deverá continuamente  ser feito  para diminuir  as  diferenças
deste nosso estado de dimensões continentais.  O colega deputado André Quintão
bem sabe das dificuldades que nosso estado enfrenta na área social,  na área de
diferenças,  considerando  nossas  dimensões.  Agradeço  sempre  ao  presidente  da
Comissão  de  Participação  Popular,  deputado  André  Quintão,  que  sempre  esteve
presente nos debates e nas discussões da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento
Social.
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O deputado Duarte  Bechir  (em aparte)  -  Caro  deputado Cássio  Soares,  quero,
neste momento, tratá-lo também como secretário, em razão do pouco tempo desde
que deixou a secretaria para assumir novamente a cadeira nesta Casa. Parabenizo V.
Exa. por ter representado o PSD, de forma brilhante, junto ao governo do Estado,
quando  lá  esteve  nos  dois  últimos  anos.  V.  Exa.  representou  nossa  bancada  e
engrandeceu o Estado de Minas Gerais com seu trabalho sério e comprometido.

Ao  cumprimentá-lo  pelo  final  do  exercício  como  secretário,  quero  lembrar  aos
demais que tive oportunidade de conhecer V.  Exa. ainda na Secretaria de Defesa
Social. Quando lá cheguei, tive a sensação de que estava sendo atendido por alguém
que, mesmo com jovialidade, carregava muita experiência, em razão dos tratamentos
e  dos  encaminhamentos  considerados  naquele  encontro,  todos  eles  altamente
positivos,  que  culminaram  com  um  benefício  muito  especial,  na  ocasião,  para  o
Município de Oliveira, vizinho de Campo Belo.

Hoje, quando V. Exa. retorna a esta Casa, o sentimento do PSD é o de que nossa
bancada não cresce apenas em número, mas também e, muito mais, em qualidade,
em razão de sua experiência e seu trabalho. Esta Casa realmente sentiu a falta de V.
Exa. durante os embates, que tão bem sabe fazer, representando, conforme já disse,
o nosso PSD.

Em especial, quero saudar a comunidade de Passos e toda região por ter-nos dado
de  presente,  por  ter  dado  de  presente  a  Minas  Gerais  um  deputado  que  tem  o
sentimento de trabalhar, de lutar e de ser incansável. Essa é a receita do sucesso de
V. Exa., que é tão jovem. Ainda novo, termina quase que o segundo mandato como
secretário.  No  passado,  também  assim  o  consideramos,  pela  grande
responsabilidade e por tudo aquilo que produziu na Defesa Social.

Ao comemorarmos a volta de V. Exa. para ocupar uma cadeira no Parlamento, nós
o fazemos com muita  alegria.  Seu retorno engrandece o Parlamento.  Com muita
responsabilidade, V. Exa. ofereceu ao governo de Minas crescimento e um trabalho
dinâmico. O governador Anastasia frisava isso a todo instante nas reuniões com o
PSD.  Ele  nos  dava  conta  de  que  o  jovem  secretário  Cássio  Soares  vinha
contribuindo,  e muito,  para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.  Como
colega de bancada, quero reconhecer o valor do trabalho de V. Exa. por nossa Minas
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Gerais.  Desde  já,  pedimos  que  nosso  bondoso  Deus  continue  abençoando  essa
existência, essa alma tão boa, esse jovem dinâmico, para que ele possa, ao longo
dos  anos,  continuar  servindo  Minas  e  os  mineiros  com  a  mesma  garra,  com
determinação e brilhantismo.

Seja  bem-vindo  ao  Parlamento.  Parabéns  pelo  profícuo  trabalho  realizado  na
Sedese. Parabéns, companheiro e amigo deputado Cássio Soares.

O deputado Cássio Soares* - Eu é que agradeço o carinho, nobre colega Duarte
Bechir,  líder  desta  Casa  também.  É  nesse  sentido  que  vamos  seguir  o  trabalho
conjunto, em parceria, para trabalharmos pelo bem da população mineira.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte) - Muito obrigado, deputado Cássio Soares.
Eu também, na condição de vice-líder do Bloco Transparência e Resultado, do PSDB
e dos partidos coligados, quero parabenizá-lo pelo retorno a esta Casa. Sobretudo
quero  parabenizá-lo  pelo  trabalho  que  realizou  à  frente  da  Secretaria  de
Desenvolvimento Social, reconhecido por todos nós e pelo povo mineiro. Lá V. Exa.
trabalhou com ética e com responsabilidade, procurando cada vez mais, frente às
dificuldades,  alcançar  resultados  positivos,  principalmente  para  as  camadas  mais
necessitadas do Estado. Tenho certeza de que V. Exa., pertencente aos quadros do
PSB, aliado ao PSDB aqui em Minas, procurou uma sinergia positiva com o governo
federal,  na  tentativa  de  cada  vez  mais  fazer  programas  sociais  atendendo  às
reivindicações  justas  das  camadas  sociais  de  Minas  Gerais.  V.  Exa.  o  fez  com
eficiência, com ética e com responsabilidade. Esse é seu perfil,  e pude conhecê-lo
quando V. Exa. trabalhou, como disse o deputado Duarte Bechir, na Secretaria de
Defesa Social.  Portanto, nosso reconhecimento e nossos parabéns. Acho que sua
cidade e todas as cidades de Minas que têm seu amparo político vão reconhecer seu
trabalho, que, realmente, é admirado por todos nós. Bom retorno à Casa Legislativa.

O deputado Cássio Soares* - Muito obrigado, caro deputado Rômulo Viegas. É com
muita satisfação que estou de volta para este trabalho conjunto.

O deputado André  Quintão (em aparte)*  -  Deputado Cássio  Soares,  da mesma
maneira, queria cumprimentá-lo pelo retorno. Nós, no início da legislatura, integramos
a Comissão de Justiça.

Queria dar o testemunho de que V. Exa., frente à Secretaria de Desenvolvimento
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Social, fez um trabalho sério, republicano e teve oportunidade de conduzir a última
Conferência Estadual da Assistência Social. Aliás, na última reunião do Colegiado de
Gestores Municipais da Assistência Social - Cogemas -, fiz referência elogiosa a V.
Exa. e, quando posso, assim o faço. Sabemos dos desafios da assistência social,
mas  foi  nesse  período  que,  num  trabalho  conjunto,  a  Assembleia  Legislativa,  a
secretaria e o colegiado conseguiram estabelecer aquela meta de universalização do
Piso Mineiro de Assistência Social para os 853 municípios de Minas Gerais e cumprir
as revisões do plano plurianual.

Por fim, gostaria de registrar que, na relação com os parlamentares, na relação com
a Assembleia Legislativa, V. Exa. sempre foi muito respeitoso, fez emendas populares
e, principalmente, parlamentares. V. Exa. sempre teve o maior respeito por esta Casa,
e não é por outro motivo que volta a ela, querido e admirado por todos nós. Parabéns.
Ganha a Assembleia Legislativa com a presença de V. Exa. neste ano de 2014.

O deputado Cássio Soares* - Muito obrigado, caro presidente André Quintão. Como
eu  disse,  é  nesse  sentimento  de  trabalho  em  parceria  que  Minas  vai  ganhando.
Independentemente das cores partidárias, nosso trabalho, caro deputado André, foi
realizado de maneira a mais séria e mais eficiente possível, levando às comunidades
socialmente  mais  vulneráveis  melhores  condições  de  vida.  Essas  comunidades
passaram a ter maior amparo humano após a interferência do Estado, sempre em
parceria com a Casa Legislativa, com as comissões temáticas, que aqui discutem e
deliberam políticas públicas importantes.

Bem  lembrou  o  deputado  André  Quintão  o  pagamento  do  Piso  Mineiro  de
Assistência Social. Minas Gerais é pioneiro na universalização do pagamento do piso,
que é o cofinanciamento da assistência social para os 853 municípios mineiros.

Isso é apenas uma amostra de tudo o que é realizado pelo governo do Estado.
Sobre  muito  mais  teríamos  condições  de  discorrer  aqui,  como  os  programas
Travessia e o Proteja Nossas Crianças, em parceria com o Servas. É nesse espírito
que estendo meus agradecimentos a todos os servidores e funcionários da Secretaria
de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social e das secretarias de área-meio, que
também nos  proporcionaram a condição de executarmos um trabalho  que deixou
alguma marca e algum benefício para o cidadão e a cidadã mineiros.
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Enfim, nobres colegas, estamos de volta a esta Assembleia. Também quero deixar
o registro do trabalho realizado pelo deputado Glaycon Franco, que ocupou o meu
lugar  enquanto  estava  licenciado,  servindo  ao  governo  do  Estado.  O  deputado
Glaycon atuou de forma bastante eficiente e presente. Deixo registrado também os
cumprimentos ao deputado Glaycon Franco, que passou pouco mais de dois anos
nesta Casa.

Agora, retomo o trabalho junto às comissões e ao Plenário, ouvindo a população
mineira nos rincões, em especial, Sr. Presidente, no Sudoeste de Minas Gerais, que é
a região em que trabalho. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. deputadas, Srs. Deputados,

amigos da TV Assembleia, aqueles que nos acompanham no Parlamento mineiro,
que minhas primeiras palavras sejam dirigidas a todos vocês, ao povo mineiro, no
mesmo sentimento que tivemos, e que ainda temos, de uma feliz Páscoa, que não se
comemora somente no seu dia. Ela se comemora perenemente, sempre, no dia a dia,
através de nossas ações, de nossos atos. Através das boas ações é que caminhamos
pelos ensinamentos Daquele que foi, acima de tudo, o modelo na ressurreição e na
vida.  Neste mesmo momento,  também quero  saudar,  cumprimentando a todos os
amigos,  as  amigas  e  o  povo  mineiro,  neste  momento  em  que  estamos,  após  a
Páscoa, neste ambiente fraternal, alegre, festivo e, com certeza, que enche o nosso
coração de muita alegria e de muita felicidade.

Sr. Presidente, neste momento, quero comentar os momentos que vivemos no dia 4
de abril, na posse do ex-presidente desta Casa, Alberto Pinto Coelho, quando do alto
desta tribuna fez seu juramento na posse do honroso mandato de governador do
Estado  de  Minas  Gerais.  Dois  momentos  impressionantes  que,  com  certeza,
enriqueceram  este  Parlamento,  que  esteve  recepcionando  amigos,  amigas,  as
lideranças do Estado de Minas Gerais,  que têm grande respeito pelo líder Alberto
Pinto  Coelho,  essa  figura  ímpar,  exemplar,  desde  o  início  de  sua  carreira  como
presidente da Telemig.

Quando aqui iniciou a sua tarefa parlamentar, em 1994, sempre pôde conduzir esta
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Casa com absoluto esmero, não somente como presidente, mas também como líder
do governo, à época do nosso saudoso presidente Itamar Franco. Quem ouviu pôde
anotar  e  guardar  as  palavras  de  nosso  governador  que,  sem  dúvida  alguma,
encheram-nos  de  contentamento.  Tanto  aqui  como  na  sacada  do  Palácio  da
Liberdade pôde mostrar aos mineiros e mineiras o seu compromisso com a liberdade,
o seu compromisso com o Estado de Minas Gerais, de uma forma forte, vigorosa,
transparente e correta.

É  a  esse  grande  líder  que  quero  aqui,  acima  de  tudo,  consignar  a  profunda
admiração. Tenho pelo governador, por si só e por nossa grande caminhada, uma
salutar amizade, que nos une desde o nosso Sul de Minas, quando pudemos obter
votos nas mesmas cidades. Aqui também, numa convivência fraternal, pudemos ter
com ele um convívio muito próximo, muito respeitoso. Quis o destino, quis Deus, dar
a esse grande homem público o privilégio, a honra maior de governar o Estado de
Minas Gerais.

Quero  também  neste  momento  declarar  ao  nosso  grande  governador  a  nossa
enorme  satisfação,  a  alegria  de  seus  pares  que  puderam  tê-lo  como  nosso
presidente, como nosso comandante, como nosso conciliador por tantos anos e, hoje,
na chefia do nosso Estado de Minas Gerais com a sua mesma fidalguia, com o seu
espírito conciliador e, principalmente, sempre dedicado às causas do nosso Estado
de Minas Gerais. Fico honrado e feliz de acompanhar o seu primeiro momento como
governador aqui, no Parlamento, e também no Palácio da Liberdade, na presença de
tantos mineiros e mineiras que puderam trazer a ele a sua palavra, acima de tudo, de
solidariedade, de esperança e de fraternal amizade. Ainda ontem, no dia 21 de abril,
em um espetáculo muito bonito em Ouro Preto, pudemos ouvir com muita atenção a
sua fala, o seu compromisso com a liberdade, em que citou Tiradentes, Tancredo,
Juscelino e tantos outros que puderam ativamente participar do processo democrático
no Estado de Direito.

É  nessa esteira  e  nesse pensamento  que  esta  Casa torce  muito,  embora  com
pouco tempo, para que S. Exa. possa dirigir os destinos do nosso querido estado. Já
tenho  certeza  de  que  esta  Casa  sempre  será  companheira,  sempre  estará
acompanhando  as  gestões  maiores  daquele  que  conhece  Minas  e  que  pôde  já
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trabalhar por Minas. Agora, com certeza, muito mais fará pelas nossas regiões.
O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Caro deputado Dalmo Ribeiro Silva, queria

somar a V. Exa., que tão bem representa o nosso Sul de Minas Gerais nesta Casa e
tanto tem contribuído para o desenvolvimento da nossa região Sul, e ao sentimento
da nossa região, para também, em meu nome, em nome dos campo-belenses e de
toda a nossa região, estar aqui cumprimentando a família do Dr. Jorge, ex-deputado
que  faleceu  na  última  quarta-feira.  Queria  somar  a  V.  Exa.,  ao  deputado  Carlos
Mosconi, aos demais deputados sul-mineiros e relacionar aqui também, com toda a
certeza,  o  nome  dos  deputados  Dilzon  Melo,  Fábio  Cherem,  Ulysses  Gomes  -
também da nossa Itajubá - e Antônio Carlos Arantes. Todos nós, ao mesmo tempo,
representamos a região Sul nesta Casa.

Dr.  Jorge  nos  deixa  uma  história  muito  bonita,  já  aqui  relatada  por  V.  Exa.
Presidente Adelmo, ele foi prefeito por dois mandatos em Machado e deputado nesta
Casa. Um dos candidatos a prefeito na última eleição municipal em Machado, que
disputou com ele o cargo, me confidenciou que Dr. Jorge, mesmo do outro lado, como
adversário,  se comportava de forma exemplar, valorizando toda a disputa e o seu
trabalho. E quem disputava com ele sentia necessidade de ter conteúdo, porque ele
tinha, mas também de respeitar, como ele respeitava a todos com quem convivia e
seus adversários. Nesta Casa também deixou exemplos para que todos sigamos o
caminho traçado por ele.

Queria tão somente solidarizar-me com o povo de Machado, com a família do Dr.
Jorge e, mais uma vez, com V. Exa., a quem parabenizo pelo trabalho que realiza.
Agradeço ainda a oportunidade do aparte, que me permitiu homenagear a família do
Dr. Jorge. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Neste momento, quero mais uma vez, ao saudar
o  governador  Alberto  Pinto  Coelho,  destacar  suas  extraordinárias  qualidades  de
grande  gestor  público,  na  certeza  de  que esta  Casa  poderá  sempre  contribuir  e
caminhar ao lado dos secretários que fazem parte da sua nova etapa à frente do
governo de Minas. São ações importantes, muitas audiências em que, com certeza,
estaremos juntos discutindo as ações do Sul de Minas. Já temos solicitadas várias
audiências com nosso governador, a quem estaremos levando vários pleitos de nossa
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região, todos voltados a interesses maiores dos nossos municípios, sobre os quais,
com  certeza,  nosso  governador  tem  muito  conhecimento  e  ciência  de  todos  os
pedidos.

Tenho também a satisfação de comunicar que a Comissão de Turismo estará, na
próxima segunda-feira, em Cambuquira. Já presidimos a Comissão das Águas, das
estâncias hidrominerais.  Trabalhamos muito. Vejo o deputado Dilzon Melo, que foi
presidente da Comissão das Águas,  quando trabalhamos muito para revitalizar as
nossas estâncias hidrominerais, apresentando sugestões por meio dos municípios.
Na próxima segunda estaremos também discutindo, em uma ação muito forte, com
todos  os  municípios  que  fazem  parte  do  Circuito  das  Águas,  das  estâncias
hidrominerais que tão fortemente têm contribuído para o nosso turismo. Através do
debate, do entendimento e das reflexões que são feitas, poderemos, com certeza,
buscar junto ao governo do Estado, junto ao governo federal e junto à região, ações
de  revitalização.  Foi  feita  uma  pesquisa  que  levantou  alguns  dados.  Temos
informação de que os turistas que estarão na Copa do Mundo têm grande interesse
em conhecer as estâncias hidrominerais, as cidades indutoras do Estado de Minas
Gerais. Sem dúvida alguma, essa audiência pública vai ao encontro dos interesses
das cidades e da região.

Temos  também  um  fato  importantíssimo:  em  Baependi,  onde  participamos  da
beatificação de Nhá Chica, temos um projeto em andamento pronto para a ordem do
dia, que concede a Comenda Nhá Chica. Temos trabalhado muito e, com aprovação e
sanção do processo,  estaremos participando do conselho  da  medalha  juntamente
com outras pessoas que serão designadas pelo governador do Estado: da CNBB, da
cúria  metropolitana  de  Campanha,  da  paróquia  de  Baependi,  dos  Poderes
devidamente constituídos.

Então, são ações importantes. Vejo, neste momento, que temos, acima de tudo, o
compromisso maior no contexto de o Sul  de Minas sempre prevalecer  nas ações
tanto do circuito quanto das estâncias hidrominerais. Fico muito feliz e, mais uma vez,
saúdo o grande homem público e nosso eminente governador Alberto Pinto Coelho.
Obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.
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O deputado Gustavo Corrêa* -  Uma boa tarde a todos os deputados presentes.
Quero  cumprimentar  o  público  que  se  encontra  nas  galerias  e  todos  os
telespectadores  da  nossa  TV  Assembleia,  deputado  João  Leite,  TV  criada  pelo
deputado Alencar da Silveira Jr. há alguns anos.

Com certo  atraso,  hoje  assomo a  esta  tribuna  para  fazer  registro  de  algo  não
apenas percebido por este parlamentar, mas, tenho certeza, por grande parte dos
mineiros. Sr. Presidente, meu tempo não está devidamente cronometrado, como diz o
deputado Wander Borges. Deixo registrado, sobretudo, o dia histórico vivido pelos
mineiros em 4 de abril, quando o então governador Antonio Anastasia passou o cargo
de governador do Estado de Minas Gerais a um ex-presidente desta Casa, a um ex-
parlamentar, o vice-governador Alberto Pinto Coelho. Muito mais do que termos hoje
à  frente  do  governo  mineiro  um  parlamentar,  devemos  levar  em  consideração
sobretudo os avanços e as conquistas realizadas no governo de Antonio Anastasia,
pessoa íntegra e honrada que sempre se pautou na moralidade e por fazer o bem
comum,  sobretudo  aos  mais  carentes  e  necessitados.  Tenho  certeza,  presidente
Adelmo,  de  que  o  nome  do  ex-governador  Antonio  Anastasia  será  eternamente
lembrado por todos os mineiros como um governador que conseguiu e fez com que
Minas continuasse avançando e crescendo como ocorria na gestão do hoje senador
Aécio  Neves.  Então  quero  dizer,  como  mineiro,  que  tenho  muito  orgulho  de  ter
participado da caminhada ao lado do Prof. Antonio Anastasia, que, como bem disse,
resultou em inúmeros avanços para os mineiros. Gosto sempre de enumerar alguns
desses avanços.

O primeiro deles, que acredito ter sido uma conquista extraordinária para todos os
mineiros, foi o Proacesso, iniciado na gestão do ex-governador e hoje senador Aécio
Neves e que teve sequência nas mãos do Prof. Anastasia. Esse programa fez com
que quase todas as cidades mineiras, deputado Rômulo Viegas, fossem ligadas por
asfalto.  Lamento  -  e  aqui  não faço  críticas  a  partido  político  nenhum  -  que  hoje
tenhamos seis cidades ainda sem ligação asfáltica: os Municípios de Jacinto, Salto da
Divisa, no Vale do Jequitinhonha, e outros quatro, porque são estradas sob a gestão
do governo federal, que foi incapaz de ceder à pressão e ao pedido do governo do
Estado, que tinha interesse em fazer essas ligações. Para muitos pode parecer que
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não,  mas  essas  ligações  fizeram  com  que  se  encurtasse o  gasto  de  tempo das
pessoas, com que o comércio pudesse ter um movimento maior, sobretudo porque o
frete chega lá de forma mais rápida. Tenho certeza, no meu entendimento, de que
essa foi, senão a maior, a melhor ação já realizada por este governo.

Por outro lado, temos hoje, e agora caminhamos para a segunda etapa, a telefonia
celular em todos os municípios mineiros, conquista realizada também, deputado Zé
Maia, no início da gestão governador e hoje senador Aécio Neves, que teve a sua
continuidade com o Prof. Anastasia. Outras tantas conquistas são realidades, como
unidades básicas de saúde em quase todos os municípios mineiros, a Farmácia de
Minas, investimentos na educação, na infraestrutura em todos os municípios. Então,
tenho a certeza de que este governo que se encerrou, mas hoje continua sob a batuta
do governador Alberto Pinto Coelho, ficará marcado e registrado na história de Minas
Gerais como o que mais avanços conseguiu proporcionar aos mineiros.

Não poderia deixar de dizer que me preocupa o fato de não perceber, por parte do
governo  federal,  a  mesma disposição  com os  mineiros  que  tem tido  para  outros
estados brasileiros.

Na Semana Santa tirei alguns dias de descanso com a minha família, até porque
entraremos agora numa caminhada que será dura até as eleições de outubro. Fui à
Bahia.  Pude  ver  inúmeros  recursos  do  governo  federal  chegando  aos  baianos.
Coincidentemente,  a  Bahia  hoje  é  dirigida  por  um  governador  do  partido  da
presidente da República. Temos lá o metrô, que aqui em Minas Gerais ficou só na
promessa, e nada. Com relação à BR-381, para minha surpresa, corrijam-me, parece-
me que o edital foi cancelado mais uma vez. A própria presidente Dilma - e não é este
parlamentar que lhes fala que está afirmando - deu uma entrevista a um jornal de
circulação em Minas Gerais e garantiu que as obras iriam iniciar em março, no mais
tardar em início de abril. Nem sequer a licitação foi concluída. Será que é mais uma
das falácias eleitoreiras?

Então, preocupa-me, sobretudo, essa falta de empenho da presidente Dilma - que,
gosto de dizer sempre, se diz mineira - com relação aos mineiros. Não tem dado à
Minas a atenção que merecemos.

Quero aqui dizer mais uma vez do Anel Rodoviário, obra também prometida pelo
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governo federal e que, se não fosse a intervenção do governo do Estado, estaria
paralisada, inclusive sem projetos.

Mas o governo do Estado, como eu bem disse, preocupa-se em proporcionar, cada
vez mais, uma qualidade de vida aos mineiros, deputado Carlos Henrique, e tem feito
a sua parte, ao contrário do governo federal.

Preocupa-me sobretudo, deputado Rômulo Veneroso, que mais uma vez estejamos
vendo  e  acompanhando  pelo  noticiário,  deputado  Zé  Maia,  que  o  partido  da
presidente da República se encontra envolvido em mais um escândalo de corrupção
no nosso estado. Coincidentemente parece algo que já virou rotina dentro daquele
partido político.  Quero dizer  desta  minha preocupação,  pois,  cada dia que passa,
aqueles que têm oportunidade de acompanhar podem ver que a Petrobras, que era
orgulho nacional e uma das empresas mais valiosas do mundo, perde seu valor de
mercado todos os dias, sobretudo pela forma como vem sendo dirigida. As pessoas
que estão ali adquirem outras empresas por preço mais caro, depois vendem barato e
não  conseguem  se  explicar.  A  população  tem  cobrado  daquela  empresa  uma
resposta que a convença, mas até hoje ela não foi dada. Isso me preocupa porque as
eleições  se  aproximam.  E  aí,  mais  uma  vez,  como  eu  disse  anteriormente,  as
promessas e as propostas começam a surgir para tentar iludir o eleitor.

Tenho certeza de que o eleitor brasileiro, que é um eleitor consciente e politizado,
vai  saber  distinguir  as  propostas  que  são  concretas  e  verdadeiras,  como  esse
governo  tem  feito  há  alguns  anos,  pois  tudo  aquilo  que  é  colocado  vem  sendo
implementado.  Algumas  ações  não  são  feitas  no  prazo  que  gostaríamos,  mas  o
governo  jamais  deixa  de  assumir  suas  responsabilidades  e  fazer  tudo  o  que  foi
colocado durante a campanha eleitoral. Por outro lado, nós temos, como bem disse
anteriormente, uma série de propostas, e espero, deputado André Quintão, que as
futuras gerações possam ver algumas dessas obras, que têm sido prometidas nos
últimos anos, contempladas.

No início da minha fala, disse que os avanços obtidos e conquistados no governo
do então governador e hoje senador Aécio Neves, continuados sob a batuta e gestão
do  Prof.  Antonio  Augusto  Junio  Anastasia  e  agora  com  o  ex-deputado  e  atual
governador  Alberto  Pinto  Coelho,  serão  reconhecidos  pelas  futuras  gerações
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mineiras, que verão a importância de tudo o que foi contemplado. Tenho certeza e
espero que os mineiros,  quando chegarem as eleições, saibam exatamente quais
propostas serão realizadas e quais serão meramente eleitoreiras. Preocupa-me que
alguns  parlamentares  desta  Casa procurem de alguma forma  denegrir  a  imagem
deste  governo,  falando  que  ele  não  faz  isso,  que  não  cumpre  com  sua
responsabilidades.

Coincidência  ou  não,  deputado  Adelmo,  como  disse  anteriormente,  estive  em
Salvador e pude perceber - o governo de lá é dirigido pelo Partido dos Trabalhadores,
pelo partido da presidente Dilma - que existia uma série de outdoors espalhados pela
cidade, deputado Zé Maia, do sindicato dos professores daquela cidade, cobrando
uma  postura  do  governo,  que  não  cumpria  com  as  determinações  dadas  pelo
Supremo Tribunal Federal.  Isso não ocorre no governo de Minas, pois ele cumpre
com suas responsabilidades, com suas obrigações. Para minha tristeza, ao contrário
do que ocorre neste estado - o deputado Sargento Rodrigues pode nos avalizar, e
ontem  fiz  questão  de me inteirar  dos  valores pagos  aos  servidores  militares  -,  a
polícia baiana, que estava em greve e ainda continua com uma greve branca, tem um
dos piores salários pagos pela Federação. Um militar lá, deputado Zé Maia, coitado,
está recebendo R$1.200,00.

Aqui, no nosso estado, felizmente o governo vem fazendo os ajustes necessários,
diminuindo secretarias para poder investir cada vez mais no cidadão, ao contrário do
que ocorre no governo federal,  que procura, cada vez mais,  criar  novos cargos e
novos ministérios para fazer barganha política e colocar ali seus aliados políticos. No
nosso estado, a Polícia Militar - podem me corrigir se eu falar um número um pouco
mais baixo - tem recebido algo em torno de R$2.400,00, R$2.500,00; ou seja, quase
o dobro. E por que isso é possível? Porque nós temos gestão; aqui foi implementado
um modelo correto de se governar, investindo, cada vez mais, no cidadão e menos na
máquina pública. Espero que, nos próximos anos, o Brasil também possa ter esse
modelo de gestão que temos aqui, para mostrar aos demais governadores - já que
Minas é referência - como devemos exatamente dirigir os destinos de um estado.

Como eu disse anteriormente, gostaria de ter feito este pronunciamento na semana
passada, mas subi a esta tribuna, nesta tarde de hoje, para, sobretudo, dizer que a
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data e a transmissão do cargo do Prof. Anastasia ao governador Alberto Pinto Coelho
será algo que realmente ficará marcado na história mineira, nos anais mineiros, como
um governo que foi pautado, sobretudo, pela ética, pela transparência. E, mais que
isso,  um governo que procurou sempre trabalhar pelos  mais carentes, pelos mais
necessitados,  coisa  essa  que,  infelizmente,  não  ocorre  no  governo  federal,  que
procura,  sobretudo,  dirigir  e  trabalhar  apenas  para  seus  amigos,  seus  aliados  e
companheiros políticos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, deputado Adelmo Carneiro Leão, Srs.

Deputados e Sras. Deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia, nesse
período de Páscoa, tive oportunidade de conversar com vários prefeitos e prefeitas,
com  vereadores  e  lideranças,  e  analisamos  essa  crise  que  afeta  diretamente  as
contas públicas nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, trazendo,
portanto,  sérios  prejuízos  para  o  povo  brasileiro.  Governadores  e  prefeitos  sem
recursos financeiros, dependendo da boa ou má vontade do governo federal, estão,
todos eles, com sérias dificuldades. O lamentável é que até agora não há, por parte
do  governo  federal,  vontade  para  melhorar  essa  distribuição  da  arrecadação  do
dinheiro público e, por consequência, melhorar o atendimento geral da população.

Já há no Congresso um projeto para reduzir o indexador das dívidas públicas dos
estados, trocando o IGP-DI para o IPCA, mas ele está parado, não anda, e nós não
entendemos as razões disso.  O que estamos vendo e vivendo no Brasil  é  que o
governo  federal,  além  de  não  ajudar  o  crescimento  dos  estados  e  municípios,
lamentavelmente bagunçou a casa; piorou o desempenho das contas externas e das
contas públicas; estimulou um consumo desenfreado, com a isenção de impostos,
trazendo consequências graves, como a queda da receita de estados e municípios,
com a isenção do IPI, e a aceleração da inflação, com esse excesso de consumo.
Notem bem e prestem atenção: a inflação não está apenas elevada, ela está grávida.
E por  que digo isso? Porque o dragãozinho dos preços controlados pelo governo
federal  vai  nascer  após  as  eleições.  O  ajuste  das  contas  públicas  federais  será
inevitável, e quem pagará a conta será o povo brasileiro.
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Observem ainda todos os que nos veem que a taxa de juros já se encontra no
patamar de 11% ao ano e pode subir mais para que o Banco Central, mais uma vez,
tente  conter  essa  inflação.  Enquanto  isso,  colocam  cada  vez  mais  despesas  e
responsabilidades fiscais nas contas dos Estados e municípios, sem darem a estes
condições financeiras para executá-las.

Portanto, a conclusão é dura de aceitar. A realidade do Brasil é que a atual política
econômica gerou retrocesso. A gestão fiscal federal foi vítima da contabilidade criativa
que escondia a exagerada expansão dos gastos. A presidenta da República sofre os
efeitos da gestão do seu antecessor, que recebeu um solo fértil, manteve a política
econômica anterior e plantou boa semente na questão social. É verdade. Plantou boa
semente  na  questão  social,  mas  não  plantou  nos  demais  segmentos,  como
infraestrutura, segurança e outros tantos.

A média  do  crescimento  do  período  da  presidenta  Dilma  será  de  apenas  2%,
levando  consigo,  por  efeito  cascata,  também  baixo  crescimento  de  estados  e
municípios. É verdade. Os estados e os municípios terão baixo crescimento do PIB
porque o que acontece na economia do Brasil repercute gravemente nas contas de
estados e municípios. Não há como separar. O Brasil é uma federação. Estados e
municípios são células da Nação e estão interligados.  Lamentavelmente, estamos
vendo que o PIB brasileiro,  nessa média de 2%, pode ainda cair  mais no ano de
2015. Com isso, repito, estados e municípios também terão desempenho baixo. Isso
é lógico. Não adianta vir e criticar o PIB mineiro porque Minas contribui com 20% da
balança comercial do Brasil. Ora, se o Brasil vai mal, Minas vai mal. É claro, porque
estão interligados. Há necessidade de se rever essa situação. A verdade tem de ser
dita. Os mercados sabem precificar riscos, mas não incertezas. É hora de mudanças
no âmbito federal. Já deram o que tinham de dar.

Observem que a marca registrada do atual governo federal tem sido a substituição
do foco nos resultados pela obsessão com a vitória nas eleições. É lamentável. Aí, a
esse processo de reeleição não se pode hipotecar a culpa apenas no governo atual.
Reeleição no Brasil tem de acabar. Essas eleições de dois em dois anos fazem um
mal nefasto à Nação. Temos de acabar com isso. No entanto, o Congresso não se
importa com a necessidade urgente de uma reforma política nesse âmbito. Eleições a
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cada  cinco  anos  sem  reeleição  diminui  gastos.  O  governante  terá  de  terminar  o
mandato sem pensar na próxima eleição.

Lamentavelmente, vemos que o governo federal atual adota uma administração em
que o marqueteiro tem mais poderes de primeiro-ministro e torna a propaganda irreal
para  iludir  o  povo  brasileiro.  Enquanto  isso,  estados  e  municípios  têm  dívidas
altíssimas com o governo federal. Não me importa a responsabilidade de quem fez a
dívida;  que  se  tomem  medidas  judiciais  e  se  prenda  quem  tiver  de  prender.  É
lamentável que o governo central não perdoe as dívidas de estados e municípios,
mas, sim, as de países africanos que têm vínculos ditatoriais. Como se explica isso?
Não há explicação. Ouvi dizer aqui que a construção do Porto Mariel em Cuba vai
gerar emprego e recurso para as empreiteiras. Por que não fazem isso no Brasil? O
Brasil também está precisando de emprego. As empreiteiras construtoras precisam
de serviço. Devemos arrumar o telhado do vizinho, sim, mas depois que o nosso
estiver pronto. Queremos fazer caridade com o dinheiro alheio? Não é possível que
dinheiro  público  brasileiro invista  no  exterior  recursos estratosféricos,  deixando os
portos brasileiros nas condições em que estão, não dando vazão à safra brasileira.

Isso  é  lamentável.  Mais  ainda:  conversei  com  vários  prefeitos  e  prefeitas,  que
lamentaram as ações não apenas do governo federal, mas também dos governos dos
estados. É muito simples o governo de Minas dar uma UBS ao prefeito, uma obra de
um milhão e duzentos mil, mas quem vai pagar a conta para fazer funcionar a UBS é
o prefeito, que vai ter de colocar médicos e equipamentos. É bonito o governo federal
dar  uma creche de um milhão e trezentos mil,  mas quem vai  pagar  a conta é o
prefeito, que vai ter de colocar o pessoal e sustentar a merenda das crianças.

Mais ainda: os prefeitos comentam, as obras do PAC, deputado João Leite, que
chegou a ser a maior vitrine eleitoral da presidenta Dilma, estão atrasadas, e, para
disfarçar, lançaram o PAC 2 e o PAC 3. Acredito que até a eleição tenhamos o PAC 4.
Ora, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é lamentável. É lamentável porque o Brasil,
repito, é uma federação.

Não adianta dizer que não podemos criticar o governo federal aqui, que temos de
olhar para Minas. Mas esse é o sentido, temos de olhar as condições não apenas de
Minas, mas também de todos os estados. É dinheiro nosso, dinheiro de impostos que
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vocês pagam, que sobem, dos quais 70% continuam centrados no governo federal e
apenas 30% distribuídos a estados e municípios. É lamentável ver a situação das
prefeituras brasileiras. Aí uma discussão importante: quando os servidores públicos
de  Minas  Gerais  fazem  greve,  e  justa,  reivindicando  melhores  salários,  dá-se  a
impressão de que apenas Minas Gerais não tem compromisso com os servidores
públicos.  Mas  a  mídia  mostra,  a  televisão  mostra  governos  de  outros  partidos
enfrentando  também  dificuldades  para  pagar  melhores  salários  aos  servidores
públicos.  Portanto,  repito:  não há como separar.  Não  posso  ficar  aqui  discutindo
apenas Minas Gerais; temos de discutir o todo, governo federal ligado aos estados e
municípios.  Os  policiais  militares  estão  em  greve  na  Bahia.  Reclamam  que  o
governador Tarso Genro, do PT, do Rio Grande do Sul, não paga o piso nacional às
professoras. Poderíamos perguntar: será que o governador do Rio Grande do Sul não
gosta  de  professor?  Acredito  que  goste.  O  que  precisamos  é  melhorar  essa
distribuição de recurso. Não dá para continuar com o quadro que aí está. Quero que
conste isso nos anais  da  Assembleia:  se não houver  uma revisão de distribuição
melhor do Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios, o Brasil  não vai
mais fazer gestão pública, vai ser remendo em cima de remendo. É lamentável. É
lamentável  porque  prefeitos  e  governadores  estão,  cada  vez  mais,  dependendo
desses  recursos  para  arcarem  com  compromissos.  Não  é  apenas  Minas  Gerais.
Entrem no site dos governos dos estados, verifiquem os governos do Rio de Janeiro,
Rio  Grande do Sul,  São  Paulo,  Bahia  e  Mato  Grosso,  verifiquem a situação dos
estados e das prefeituras e verão que o que estou falando aqui é correto.

O deputado João Leite (em aparte)  -  Muito obrigado,  deputado Rômulo Viegas.
Quero parabenizá-lo  por  esse importante  discurso que V.  Exa.  faz.  Cada dia  que
passa todos nós brasileiros ficamos mais esclarecidos sobre o que está acontecendo
em nossa terra. Lamentavelmente vemos os impostos pagos pelos brasileiros serem
muito mal aplicados. Não há distribuição. O governo federal arrecada esses impostos,
que são aplicados totalmente distante da realidade brasileira. Imaginem que estamos
às  portas  de  mais  um  financiamento  do  governo  federal  para  um  porto  em
Montevidéu, no Uruguai. É um porto que possivelmente vai retirar muitos produtos
brasileiros dos portos do País. Não dá para entender a lógica.
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É a vontade de criar uma América vermelha. O partido que está no governo federal
quer transformar a América numa América vermelha para financiar outros governos e
deixar todos os brasileiros numa situação delicada.

Neste  final  de  semana,  passei  em  uma estrada  federal,  a  BR-040.  Em  alguns
momentos, pensei que ficaria sem os pneus do carro, em razão de tantos buracos e
de  tanto  abandono  nas  nossas  estradas.  Vemos  alguns  mais  apressados,
irresponsáveis  no  volante,  e  as  nossas  estradas  abandonadas.  Enquanto  isso,  o
governo federal faz estradas na Bolívia, porto em Cuba e pretende fazer também um
porto no Uruguai.

Por fim, quero me aliar a V. Exa. em relação à questão da Polícia Militar da Bahia.
Deputado Rômulo Viegas, o líder, que, de alguma forma sempre foi alimentado pelo
PT, Jaques Wagner - e outros líderes do PT da Bahia que insuflavam a greve contra
os democratas - àquela altura, anos atrás, filiou-se ao PSDB. O interessante é que
ele deveria se filiar ao PT. Prenderam o líder Mário Prisco, levaram-no à Papuda e o
colocaram - e ele é policial militar - numa cela com mais 16 criminosos. Nunca tinha
visto  isso  na  história  presidiária  brasileira,  ou  seja,  policiais  presos  junto  com
criminosos comuns. Foi um milagre ele não ter  sido morto. É isso que o PT está
apresentando para o nosso país.

Desculpem-me por ter-me alongado tanto. Parabéns pelo seu pronunciamento.
O deputado Rômulo Viegas* - Aí fica a dúvida: onde está a Comissão de Direitos

Humanos da Bahia para verificar essa situação?
Ao encerrar, quero dizer que lamentamos o fato de o governo federal se preocupar

mais com a situação de países que têm total tendência à ditadura, deixando o dever
de casa por cumprir. Sr. Presidente, agradeço a atenção. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado João Leite.

Questão de Ordem
O deputado João Leite - Sr. Presidente, peço o encerramento de plano da reunião,

dada a falta de quórum.
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  as
extraordinárias  de amanhã,  dia  23,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de
convocação,  e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/3/2014

Às  9h9min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira
(substituindo o deputado Leonardo Moreira, por indicação da liderança do BTR) e os
deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Lafayette  de  Andrada,
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de
requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir a implantação no
Estado da delegacia eletrônica, cujo objetivo é registrar boletins de ocorrência  on-
line; a  apreciar  a matéria constante na pauta e a discutir  e  votar  proposições da
comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  e-mail anônimo  encaminhando
denúncia  de maus-tratos  a que estariam sendo submetidos os  presos do Ceresp
Gameleira; de  e-mail do 3º-Sgt. BM Nixon Fonseca da Silva solicitando ajuda com
relação à atual sistemática de promoção de sargentos da PMMG e do CBMMG, que
seria prejudicial aos servidores antigos; e da seguinte correspondência, publicada no
Diário  do  Legislativo em  22/3/2014:  ofícios  das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária  de  Casa  Civil;  do  Cel.  PM Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da
Assessoria  Institucional  da  PMMG,  e  do  Sindicato  dos  Delegados  de  Polícia  do
Estado de Minas Gerais - Sindepominas (2). A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Yucari  Miyata,  superintendente  de
Informações  e  Inteligência  Policial  da  Polícia  Civil;  Adriana  Sampaio  Liporoni,
coordenadora da Delegacia Eletrônica de São Paulo;  Miriam de Oliveira Galuppo,
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vice-presidente do Sindepominas; o Maj. PM Heder Wiler Melo Camargos, chefe da
Assessoria Técnica do Sistema Integrado de Defesa Social - Sids -, representando o
comandante-geral da PMMG; e os Srs. Sérgio Alexandre Alves Fernandes, assessor
técnico do Sids, e Denilson Martins, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia
Civil de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência
concede a palavra à deputada Luzia Ferreira, autora do requerimento que deu origem
ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 7.365 a 7.372/2014. 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  9.364/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e ao Comando-Geral do CBMMG pedido de providências para
a convocação dos excedentes do curso de habilitação de oficiais de 2014;

nº  9.365/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a
convocação  dos  últimos  excedentes  do  concurso  para  o  cargo  de  Agente  de
Segurança Prisional realizado em 2012;

nº 9.366/2014, do deputado Sargento Rodrigues e da deputada Luzia Ferreira, em
que solicitam seja realizada visita à Delegacia Eletrônica de São Paulo para conhecer
seu funcionamento;

nº 9.367/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
ao governador  do  Estado pedido de  providências  para o aumento do  efetivo  e a
melhoria da estrutura da Delegacia Regional de Polícia Civil de Paracatu;

nº 9.368/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado
à Corregedoria da Polícia Civil pedido de providências para a apuração de denúncia



1211
____________________________________________________________________________

de abuso de autoridade e assédio moral que teriam sido praticados pelo Sr. Ewerton
Evangelista, delegado de polícia em Rio Paranaíba.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
9.369/2014, do deputado Carlos Henrique, em que solicita seja realizada reunião para
discutir, em audiência pública, os altos índices de violência em Itabira.

Registra-se a presença do deputado Carlos  Pimenta.  É  aprovado o relatório  da
visita  da comissão à Secretaria  de Defesa Social,  em 12/3/2014,  para discutir  as
medidas de segurança a serem adotadas no Estado por ocasião da Copa do Mundo,
o  qual  é  publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2014.
João Leite, presidente - Carlos Pimenta - Gustavo Valadares.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Segurança Pública

Local Visitado:
Secretaria de Defesa Social - Cidade Administrativa

Apresentação
A requerimento dos deputados João Leite, Lafayette de Andrada e Duarte Bechir, a

Comissão  de  Segurança  Pública  visitou,  em  12/3/2014,  a  Secretaria  de  Defesa
Social, com a finalidade de discutir as medidas de segurança a serem adotadas no
Estado por ocasião da Copa do Mundo.

Além dos deputados João Leite, presidente da comissão, e Lafayette de Andrada, a
visita contou com as seguintes presenças: Srs. Rômulo Ferraz, secretário de Defesa
Social,  e  Cylton Brandão da Matta,  chefe da Polícia Civil;  Cel.  PM Divino Pereira
Brito,  chefe  do  Estado-Maior  da  Polícia  Militar;  e  Sr.  Murilo  Andrade de  Oliveira,
subsecretário de Administração Prisional.

Relato
Na Cidade Administrativa, a comissão foi recebida pelo secretário de Defesa Social

em seu gabinete, para, em reunião reservada, discutir as medidas de segurança a
serem  adotadas  no  Estado  por  ocasião  da  Copa  do  Mundo.  Foi  debatido  o
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planejamento  do  Sistema  de  Defesa  Social  para  o  evento,  considerando-se  a
realização de jogos no Estádio Mineirão, o grande fluxo de turistas esperado e a
possibilidade de reedição das manifestações populares contra o evento, nos moldes
do que ocorreu na Copa das Confederações, em 2013. Na ocasião, as manifestações
ficaram  marcadas  por  episódios  violentos,  com  danos  aos  patrimônios  público  e
privado e a morte de um jovem que caiu de um viaduto em Belo Horizonte.

A Polícia Militar apresentou seu plano de ação para a Copa do Mundo. Entre os
pontos destacados, foram frisadas as atividades de segurança de estádios, centros
de treinamento e hotéis, bem como de escolta das delegações que se hospedarão no
Estado e realizarão jogos no Mineirão.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que está monitorando os grupos que fizeram
manifestações violentas em 2013. De acordo com o secretário Rômulo Ferraz, desde
as  comemorações  de  7  de  setembro  do  ano  passado,  quando  também  houve
manifestações,  os  grupos  que  provocaram  embates  violentos  foram  identificados,
com a prisão de alguns acusados.

O deputado João Leite ressaltou que o planejamento das ações deve levar  em
conta  o  combate  ao  tráfico  de  pessoas,  em  parceria  com  a  Polícia  Federal  e  a
Interpol, já que nas últimas copas, realizadas na Alemanha e na África do Sul, esse
crime atingiu índices alarmantes.

Conclusão
Ao final  da  reunião,  resolveu-se que a  comissão irá  se reunir  com o  Ministério

Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e o Sistema de Defesa Social com o
intuito  de  debater  uma  ação  coordenada  entre  todas  as  instituições  visando  à
segurança pública durante a Copa do Mundo.

Sala das Comissões, 25 de março de 2014.
João Leite, presidente - Luzia Ferreira - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
“MENSAGEM Nº 652/2014*

Belo Horizonte, 22 de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia
Assembleia Legislativa,  Emendas ao Projeto  de lei  nº  5.069/2014,  que autoriza  a
abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,  no  valor  de R$3.295.951,18 (três
milhões duzentos e noventa e cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e dezoito
centavos).

Trata-se  de  um  incremento  de  R$3.000.000,00 (três  milhões  de  reais)  ao  valor
suplementado em Outras Despesas Correntes, referente à arrecadação de recursos
próprios  da  Defensoria  Pública  do  Estado,  em virtude  de  realização  de concurso
público com edital previsto para o mês de maio de 2014.

Ressalto que o incremento do valor a ser suplementado no referido projeto de lei
não representará ônus adicional ao Tesouro do Estado de Minas Gerais.

Reitero que as regras inscritas no referido projeto decorrem de proposta 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  as presentes
emendas ao projeto de lei.

Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.069/2014

Dê-se ao art. 1° do Projeto de lei nº 5.069/2014, a seguinte redação:
“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$6.295.951,18 (seis 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$4.621.340,86  (quatro  milhões
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).”.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 5.069/2014
Dê-se ao inciso XI do art. 2º do Projeto de lei nº 5.069/2014, a seguinte redação:
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“Art. 2º - (...)
XI  -  do  excesso  de  arrecadação  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados,  da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,  no  valor  de R$3.104.493,67 (três
milhões cento e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete
centavos);”."

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
PROJETO DE LEI Nº 5.164/2014

Dispõe  sobre  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  da
Assembleia Legislativa referente ao ano de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O valor do índice básico utilizado para o cálculo da tabela de vencimentos

básicos dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa, previsto no art. 5º da
Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, fica reajustado em 6,15% (seis vírgula quinze
por  cento),  passando a ser de R$544,81 (quinhentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e um centavos), a partir de 1º de abril de 2014, nos termos do art. 2º da Lei nº
19.838, de 2 dezembro de 2011.

Art. 2º - O disposto no art. 1º não se aplica:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista
no § 8º do mesmo artigo;

II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro
de 2007.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de
recursos orçamentários da Assembleia Legislativa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2014.
Mesa da Assembleia
Justificação: O projeto de lei em epígrafe tem por finalidade dar cumprimento ao art.

2º da Lei nº 19.838, de 2 dezembro de 2011, segundo o qual a remuneração e os
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proventos dos servidores da  Secretaria  da Assembleia  Legislativa,  nos termos do
caput  do art.  24 da Constituição do Estado e do inciso X do  caput do art.  37 da
Constituição da República, serão revistos no mês de abril, sem distinção de índices.

Trata-se, portanto, de recompor perdas do poder aquisitivo dos vencimentos dos
servidores da Casa diante da inflação do período compreendido entre 1º/4/2013 e
31/3/2014, com base no Índice de Preços ao Consumidor -  IPCA -,  apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, que atingiu 6,15%, conforme
dados disponíveis na página eletrônica do instituto (www.ibge.gov.br).

Para  tanto,  é  importante  ressaltar  que a  Assembleia  Legislativa  vem  cumprindo
rigorosamente os comandos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Para
o exercício de 2013, as despesas com pessoal da ALMG não poderiam ultrapassar
2,1062% do valor da Receita Corrente Líquida - RCL - do Estado. E, conforme se
pode verificar no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo ao período de janeiro
a dezembro de 2013, o gasto da Secretaria da Assembleia Legislativa na área de
pessoal,  sem a dedução de inativos e pensionistas, foi de 1,5813% em relação à
RCL. Observe-se que esse índice está bem abaixo até mesmo do limite prudencial,
que é de 2,0009%.

Registre-se, por oportuno, a arrecadação em forma crescente do Estado, conforme
se  pode  constatar  por  meio  da  análise  das  informações  constantes  no  Relatório
Resumido  da  Execução  Orçamentária,  disponível  na  página  eletrônica  do  Poder
Executivo (www.mg.gov.br).

Considerando, portanto, que o projeto que ora apresentamos não veicula aumento
real de salário, mas trata apenas de restabelecer o poder aquisitivo dos vencimentos
dos  servidores  da  Casa  em  virtude  da  defasagem  decorrente  do  processo
inflacionário, solicitamos aos nobres parlamentares a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.078/2014
Suprimam-se os arts. 1º e 2º.
Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Sargento Rodrigues
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Justificação: Verifica-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000 - trata, em parte significativa de seus artigos, dos limites da
despesa pública com pessoal, disciplinando o que deve ser entendido por despesa
total com pessoal e estabelecendo os percentuais que devem ser atendidos por cada
ente federado e a forma de repartição dos limites globais, além do controle dessa
despesa total.

Logo, verifica-se que o art. 20, caput e inciso II, impõe que a repartição dos limites
globais  no  âmbito estadual  não poderá exceder  3% para  o Legislativo,  incluído o
Tribunal de Contas do Estado, sendo, pois, do contrário, nulo de pleno direito o ato
que provoque aumento da despesa com pessoal, nos termos dos arts. 21 e 22 da
referida lei.

Ademais,  a  fim  de impor  uma verdadeira  responsabilidade fiscal,  estabeleceu o
legislador federal um limite prudencial, no parágrafo único do art. 22, segundo o qual,
se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, incorrerá nas vedações que
menciona o Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso.

O Projeto de Lei nº 5.078/2014 visa autorizar a abertura de crédito suplementar ao
Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Tribunal  de  Contas,  até  o  limite  de
R$84.037.111,00, para atender a despesas com pessoal e outras despesas correntes.
Ocorre que essa corte já ultrapassara no ano de 2013 o limite prudencial de gastos
com  pessoal  em  R$59.404.729,72,  estando  além,  até  mesmo,  do  limite  legal,
equivalente a R$330.653.811,07, resultante da repartição nos termo legais.

Assim, é indubitável que incorre o projeto de lei em clara ilegalidade, uma vez que
visa  permitir  a  concessão de  mais  recursos  ao  Tribunal  de  Contas,  deixando  de
observar a Lei de Responsabilidade Fiscal,  diploma a que estão sujeitos todos os
órgãos e Poderes públicos.

Desse modo,  contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 643/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  comento  encaminha os
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convênios ICMS nºs 10 a 12 e 16 a 32, de 21 de março de 2014, celebrados no
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Publicada no Diário do Legislativo em 10/4/2014, a proposição vem a esta comissão
para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

Fundamentação
Os 20 convênios encaminhados por meio da mensagem tratam de benefícios fiscais

relativos  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  a  Circulação  de  Mercadorias  e
Prestações  de  Serviço  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
Comunicação - ICMS -, quais sejam, isenção, redução de base de cálculo, anistia e
remissão.

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

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

A Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras
providências,  no  §  5º  do  art.  8º,  estabelece  que  convênios  sobre  concessão  de
isenção ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,  celebrados  conforme
legislação federal, o que inclui os celebrados no âmbito do Confaz, 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.

O  art.  4º  estabelece  que,  no  prazo  de  15  dias  contados  da  publicação  dos
convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra
comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto
ratificando  ou  não  os  convênios  celebrados.  Na  falta  de  manifestação  no  prazo,
consideram-se os convênios tacitamente ratificados.
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Passemos ao exame de cada um dos convênios encaminhados pela proposição.
O  Convênio  ICMS  nº  10/2014  altera  e  prorroga  o  Convênio  ICMS  nº  101,  de

12/12/1997,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  equipamentos  e
componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica que especifica. A
alteração acrescenta novas partes, peças e componentes utilizados na produção de
energia solar e prorroga a vigência do convênio para 31/12/2021.

O Convênio ICMS nº 11/2014 altera o Convênio ICMS nº 143, de 24/9/2010, que
autoriza as unidades federadas que menciona a isentar o ICMS devido na operação
relativa à saída de gênero alimentício produzido por agricultores familiares que se
enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e que se
destinem ao atendimento da alimentação escolar nas escolas de educação básica
pertencentes à rede pública estadual e municipal de ensino do Estado, decorrente do
Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  -  Atendimento  da  Alimentação  Escolar,  no
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A alteração torna mais clara a
redação  da  cláusula  primeira  e  amplia  a  isenção  para  as  saídas  de  gêneros
alimentícios destinadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
no âmbito dos programas mencionados.

O  Convênio  ICMS  nº  12/2014  autoriza  a  concessão  de  isenção  do  ICMS  na
importação  de  máquinas,  aparelhos  e  equipamentos  industriais,  bem  como  suas
partes  e  peças,  destinados  a  integrar  o  ativo  imobilizado do Serviço Nacional  de
Aprendizagem Industrial e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A autorização
se restringe ao Estado do Rio Grande do Sul.

O Convênio ICMS nº 16/2014 altera o Convênio ICMS nº 82, de 26/7//2013, que
dispõe sobre a concessão de isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquota,
bem como na importação de bens destinados à modernização de zona portuária no
Estado do Amapá. A alteração recai sobre o Anexo I - Bens Nacionais, acrescentando
itens a serem beneficiados com a isenção.

O Convênio ICMS nº 17/2014 autoriza a concessão de redução de base de cálculo
do ICMS à indústria  do  segmento de fabricação de quadros e painéis  elétricos  e
eletrônicos localizada no Estado do Amapá. Autoriza a redução da base de cálculo de
75% do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas incidente na aquisição de bens do
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ativo fixo mencionados no Anexo I do convênio, bem como a redução da base de
cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária resulta na aplicação de 4% sobre o
valor  da  operação  interna  de  saída  de  quadros  e  painéis  elétricos  e  eletrônicos
mencionados no Anexo II, produzidos por indústria localizada no Estado do Amapá.

O Convênio ICMS nº 18/2014 altera o Convênio ICMS nº 132 de 11/10/2013, que
autoriza o Distrito Federal a isentar de ICMS a venda de mercadorias efetuada na IX
Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que seria realizada de 19 a
23 de março de 2014. A alteração incide apenas sobre a data do evento, que passa a
ser 26 a 30 de novembro de 2014.

O Convênio ICMS nº 19/2014 autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a não exigir o
crédito tributário relativo à importação de um guindaste portuário, devido em 10 de
março de 2011.

O Convênio ICMS nº 20/2014 altera o Convênio ICMS nº 87, de 28/6/2002, que
concede isenção do ICMS nas operações com fármacos e medicamentos destinados
a órgãos da administração pública direta federal, estadual e municipal. A alteração
visa a introduzir novos fármacos (bosentana e ambrisentana) no Anexo I, que serão
beneficiados com a isenção.

O Convênio ICMS nº 21/2014 altera o Convênio ICMS nº 128, de 11/10/13, que
autoriza  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  a  dispensar  ou  reduzir  multas  e  demais
acréscimos legais mediante parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM
e  o  ICMS,  na  forma  que  especifica.  A alteração  amplia  o  alcance  temporal  dos
benefícios da anistia, ampliando a data dos débitos vencidos de 30 de setembro de
2013 para 31 de dezembro de 2013.

O Convênio ICMS nº 22/2014 altera o Convênio ICMS nº 133, de 5/12/2008, que
autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS nas operações
com  produtos  nacionais  e  estrangeiros  destinados  aos  Jogos  Olímpicos  e
Paraolímpicos de 2016. A alteração acrescenta a cláusula quarta-A, que autoriza os
entes definidos nos incisos I a VIII do § 1º da cláusula primeira do Convênio ICMS
133 a emitirem documentos de controle e movimentação de bens, com as indicações
contidas nos incisos I a VII; bem como a cláusula quarta-B, que permite que a entrega
de  mercadorias  utilizadas  na realização das  competições  possa ser  efetuada em
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quaisquer dos domicílios ou em domicílio de outra pessoa, quando o destinatário não
for contribuinte do imposto e o local de entrega esteja indicado no documento fiscal
relativo à operação.

O Convênio ICMS nº 23/2014 altera o Convênio ICMS nº 95, de 28/9/2012, que
dispõe sobre a concessão de redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de
veículos militares, peças, acessórios e outras mercadorias que especifica. A alteração
acrescenta  a  cláusula  segunda-A,  que  autoriza  os  Estados  de  São  Paulo  e  Rio
Grande do Sul a não exigirem o estorno do crédito fiscal, nos termos do art. 21 da Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.

O Convênio ICMS nº 24/2014 altera o Convênio ICMS nº 108, de 28/9/2012, que
autoriza o Estado de São Paulo a dispensar ou reduzir multas e demais acréscimos
legais mediante parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS,
na forma que especifica. A alteração visa a incluir na cláusula primeira o Estado do
Mato Grosso e a prorrogar, de 31 de julho de 2012 para 31 de dezembro de 2013, o
período de vencimento dos débitos beneficiados com a anistia.

O Convênio  ICMS nº  25/2014 autoriza  o  Estado de Santa  Catarina  a  conceder
isenção do ICMS nas operações internas com veículos automotores adquiridos pela
Orionópolis Catarinense.

O Convênio ICMS nº 26/2014 altera o Convênio ICMS nº 107, de 5/9/2013, que
autoriza o Estado de Goiás a dispensar ou reduzir juros, multas e demais acréscimos
legais previstos na legislação tributária, e a conceder parcelamento de débito fiscal,
relacionados  com  o  ICMS.  A alteração  introduz  como beneficiário  do  convênio  o
Distrito Federal, amplia de 31/7/2013 para 31/12/2013 o período de ocorrência dos
fatos geradores abrangidos pela anistia, e altera a cláusula terceira estabelecendo o
percentual de redução da anistia de até 100% para juros e multas e de até 70% para
os demais acréscimos.

O Convênio ICMS nº 27/2014 altera o Convênio ICMS nº 18,  de 4/4/2003,  que
dispõe sobre a isenção de ICMS nas operações relacionadas ao programa Fome
Zero.  A alteração visa  a  acrescentar  o  Estado de Tocantins  no  §  5º  da  cláusula
primeira,  que  permite  aos  Estados  mencionados  conceder  isenção  de  ICMS nas
operações relacionadas ao programa.
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O Convênio ICMS nº 28/2014 autoriza o Estado de Santa Catarina a remitir débitos
tributários de responsabilidade de produtores agropecuários, decorrentes de saídas
interestaduais  de  maracujá  in  natura  destinado  à  industrialização  por  empresas
localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, realizadas até 31/12/2013.

O Convênio ICMS nº 29/2014 autoriza o Estado de Rondônia a dispensar 100% do
valor das multas e juros de mora incidentes sobre o ICMS devido por contribuintes
estabelecidos  nos  Municípios  de  Guajará-Mirim  e  Nova  Mamoré  e  dá  outras
providências. A anistia abrange os débitos cujo vencimento tenha ocorrido durante
situação  de  emergência  decretada  pelo  governo  desse  Estado  em  virtude  do
isolamento provocado pelas enchentes dos rios Madeira e Mamoré.

O Convênio ICMS nº 30/2014 altera o Convênio nº ICMS 129, de 17/12/2002, que
autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder isenção de ICMS nas operações de
importação de mercadorias destinadas à Fundação Museu da Imagem e do Som. A
alteração amplia a autorização da isenção do ICMS para os Estados de Minas Gerais,
Paraná,  Rio  Grande  do  Sul  e  São  Paulo,  nas  operações  com  as  mercadorias
constantes  do  Anexo  Único,  nas  quantidades  neles  indicadas,  destinadas  a  essa
fundação, realizadas pela Fundação Roberto Marinho e pela Metaplat Comercial de
Metais Ltda.

O Convênio ICMS nº 31/2014 autoriza o Estado do Tocantins a dispensar ou reduzir
juros e multas, e a conceder parcelamento de débito fiscal, relacionados ao ICMS, na
forma que especifica.

O Convênio ICMS nº 32/2014 altera o Convênio nº ICMS 162, de 7/12/1994, que
autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS nas operações
com medicamentos destinados ao tratamento de câncer. A alteração visa a introduzir
e excluir medicamentos no Anexo Único.

Conclusão
Opinamos pela ratificação dos Convênios ICMS nºs 10 a 12 e 16 a 32, de 21 de

março de 2014, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ... /...

Ratifica os  Convênios  ICMS nºs  10 a 12 e 16 a 32,  de 21 de março de 2014,
celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.
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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 10/2014, que altera e prorroga o Convênio ICMS nº 101, de

12/12/1997,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  equipamentos  e
componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica que especifica;

II - Convênio ICMS nº 11/2014, que altera o Convênio ICMS nº 143, de 24/9/2010,
que  autoriza  as  unidades  federadas  que  menciona  a  isentar  o  ICMS  devido  na
operação relativa à saída de gênero alimentício produzido por agricultores familiares
que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
Pronaf - e que se destinem ao atendimento da alimentação escolar nas escolas de
educação  básica  pertencentes  à  rede  pública  estadual  e  municipal  de  ensino  do
Estado,  decorrente  do  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  -  Atendimento  da
Alimentação  Escolar,  no  âmbito  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -
Pnae;

III - Convênio ICMS nº 12/2014 , que autoriza a isenção do ICMS na importação de
máquinas,  aparelhos e equipamentos industriais,  bem como suas partes  e peças,
destinados  a  integrar  o  ativo  imobilizado  do  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem
Industrial - Senai -, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar;

IV - Convênio ICMS nº 16/2014, que altera o Convênio ICMS nº 82, de 26/7/2013,
que dispõe sobre a isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquota, bem como na
importação  de  bens  destinados  à  modernização  de  zona  portuária  no  Estado  do
Amapá;

V - Convênio ICMS nº 17/2014, que autoriza a concessão de redução de base de
cálculo do ICMS à indústria do segmento de fabricação de quadros e painéis elétricos
e eletrônicos localizada no Estado do Amapá;

VI - Convênio ICMS nº 18/2014, que altera o Convênio ICMS nº 132 de 11/10/2013,
que autoriza o Distrito Federal a isentar de ICMS a venda de mercadorias efetuada na
IX Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, a ser realizada nos dias
19 de março a 23 de março de 2014;

VII - Convênio ICMS nº 19/2014, que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a não
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exigir o crédito tributário relativo à importação de um guindaste portuário;
VIII - Convênio ICMS nº 20/2014, que altera o Convênio ICMS nº 87, de 28/6/2002,

que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  fármacos  e  medicamentos
destinados a órgãos da administração pública direta federal, estadual e municipal;

IX - Convênio ICMS nº 21/2014, que altera o Convênio ICMS nº 128, de 11/10/13,
que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a dispensar ou reduzir  multas e demais
acréscimos legais mediante parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM
e o ICMS, na forma que especifica;

X - Convênio ICMS nº 22/2014, que altera o Convênio ICMS nº 133, de 5/12/2008,
que  autoriza  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas
operações com produtos nacionais e estrangeiros destinados aos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016;

XI - Convênio ICMS nº 23/2014, que altera o Convênio ICMS nº 95, de 28/9/2012,
que dispõe sobre a concessão de redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de
veículos militares, peças, acessórios e outras mercadorias que especifica;

XII - Convênio ICMS nº 24/2014, que altera o Convênio ICMS nº 108, de 28/9/2012,
que  autoriza  o  Estado  de  São  Paulo  a  dispensar  ou  reduzir  multas  e  demais
acréscimos legais mediante parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM
e o ICMS, na forma que especifica;

XIII  -  Convênio  ICMS nº  25/2014,  que  autoriza  o  Estado  de  Santa  Catarina  a
conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  internas  com  veículos  automotores
adquiridos pela Orionópolis Catarinense;

XIV - Convênio ICMS nº 26/2014, que altera o Convênio ICMS nº 107, de 5/9/2013,
que  autoriza  o  Estado  de  Goiás  a  dispensar  ou  reduzir  juros,  multas  e  demais
acréscimos legais previstos na legislação tributária, e a conceder parcelamento de
débitos fiscais relacionados com o ICMS;

XV - Convênio ICMS nº 27/2014, que altera o Convênio ICMS nº 18, de 4/4/2003,
que dispõe sobre a isenção de ICMS nas operações relacionadas ao programa Fome
Zero;

XVI - Convênio ICMS nº 28/2014, que autoriza o Estado de Santa Catarina a remitir
débitos tributários de responsabilidade de produtores agropecuários;
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XVII - Convênio ICMS nº 29/2014, que autoriza o Estado de Rondônia a dispensar
multas  e  juros  de  mora  incidentes  sobre  o  ICMS  devido  por  contribuintes
estabelecidos  nos  Municípios  de  Guajará-Mirim  e  Nova  Mamoré  e  dá  outras
providências;

XVIII  -  Convênio  ICMS  nº  30/2014,  que  altera  o  Convênio  nº  ICMS  129,  de
17/12/2002, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder isenção de ICMS
nas  operações  de  importação  de  mercadorias  destinadas  à  Fundação  Museu  da
Imagem e do Som - MIS;

XIX - Convênio ICMS nº 31/2014, que autoriza o Estado do Tocantins a dispensar
ou reduzir juros e multas, e a conceder parcelamento de débito fiscal, relacionados ao
ICMS, na forma que especifica;

XX - Convênio ICMS nº 32/2014, que altera o Convênio nº ICMS 162, de 7/12/1994,
que  autoriza  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas
operações com medicamentos destinados ao tratamento de câncer.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Rômulo Viegas, relator - Fábio Cherem - Elismar Prado.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.478/2012
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Solidária Isabel Maria Werneck, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  11/10/2012  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 3.478/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Solidária  Isabel  Maria  Werneck,  com  sede  no  Município  de  Belo
Horizonte.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em 24/3/2014), o art. 33 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente  reverterá  a  entidade  congênere  de  fins  não  econômicos  ou  a
instituição municipal,  estadual ou federal,  de fins idênticos ou semelhantes aos da
associação  dissolvida;  e  o  art.  34  veda  a  remuneração  de  seus  diretores  e
conselheiros.

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

Projeto de Lei nº 3.478/2012 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril 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 4.525/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública a entidade Cáritas Arquidiocesana de Diamantina, com sede no
Município de Diamantina.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/9/2013  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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.525/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  Cáritas  Arquidiocesana  de  Diamantina,  com  sede  no  Município  de
Diamantina.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição, com alterações registradas em
26/2/2014,  determina,  no  art.  29,  que  as  atividades  de seus  diretores  não  serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens, benefícios, lucros ou
bonificações, por  qualquer forma ou título;  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 Municipal de Assistência Social, ou a
entidade pública de fins idênticos ou semelhantes.

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

Projeto de Lei nº 4.525/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.652/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do deputado Ivair Nogueira, esse projeto visa a denominar rodovia.
A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas e baixada em diligência à Secretaria de
Estado  da  Casa Civil  e  de  Relações  Institucionais  -  Seccri  -,  para  que  enviasse
informações para subsidiar a análise do projeto.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
O Projeto  de Lei  nº  4.652/2013 tem por  finalidade dar  a  denominação  de Jafé

Mansor  Sallum ao trecho da Rodovia MG-170 que liga o Município de Guapé ao
Município de Pimenta.

Na  justificação,  o  autor  argumenta  que  o  homenageado  residiu  em  Guapé,
tornando-se  respeitado  fazendeiro.  Com  a  construção  da  Usina  Hidrelétrica  de
Furnas, na década de 1960, Jafé Mansor Sallum organizou e liderou os produtores da
região que seriam atingidos com a formação do lago. Muitos resistiram às ordens de
desocupação da área e  coube ao homenageado convencê-los  a  abandonar  suas
casas e, até mesmo, acolhê-los, pois a usina se tornaria em breve uma realidade. O
homenageado,  nessa época,  destacava-se justamente pelo espírito de liderança e
solidariedade. A imensa área alagada fez desaparecer a estrada que originalmente
ligava Guapé a Pimenta. Líder nato, Jafé Mansor Sallum se prontificou a conversar,
estudar e planejar junto com os engenheiros de Furnas o traçado da nova estrada
que daria acesso a esses Municípios. Em pouco tempo, a estrada foi inaugurada,
graças ao esforço e empenho do homenageado. Jafé Mansor  Sallum, faleceu em
2011, no Município de Formiga, aos 85 anos, deixando um importante legado para a
região, especialmente para os municípios por onde passou.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que a matéria pode ser objeto de
disciplina  jurídica  por  parte  do  estado membro e é  adequada a  apresentação do
projeto por membro deste Parlamento. Esclareceu que a Lei n° 13.408, de 1999, que
dispõe  sobre  a  denominação de estabelecimento,  instituição e  próprio  público  do
Estado, determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em nome de
pessoa falecida que se tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou
outras referências as tradições históricas e culturais do Estado. A comissão informou
que,  em  resposta  à  diligência,  a  Seccri  esclareceu  que  a  rodovia  não  possui
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denominação  oficial.  Não  obstante,  visando  a  melhor  identificar  a  rodovia  a  ser
denominada, a comissão apresentou a Emenda nº 1, a qual acolhemos.

No  âmbito  desta  Comissão,  entendemos  que  a  proposição  é  meritória.  Pelo
exemplo de pessoa honrada e pelos relevantes serviços prestados por Jafé Mansor
Sallum, sempre comprometido com a causa pública e interesses de Minas Gerais,
consideramos justa a homenagem, pois demonstra o reconhecimento da população.

Conclusão
Concluímos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.652/2013 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.867/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe, dá nova redação ao

art. 1º da Lei nº 17.134, de 2007, que dá denominação ao trecho da Rodovia MG-891
situado entre o Município de Tapiraí e a BR-354.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/2/2014  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras
Públicas.

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

Em 25/2/2014, esta comissão solicitou que o projeto fosse, nos termos do art. 301
do  Regimento  Interno,  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de
Relações Institucionais, para que esta se manifestasse sobre a alteração pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.867/2014 tem por finalidade alterar a redação do art. 1º e da
ementa da Lei nº 17.134, de 13/11/2007, que dá denominação ao trecho da Rodovia
MG-891 situado entre o Município de Tapiraí e a BR-354. A finalidade é corrigir erro
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material, pois a norma identificou o trecho erroneamente como a Rodovia MG-891,
uma vez que, no boletim rodoviário do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG -, ele é classificado como rodovia independente e
codificado como 900-AMG-2010.

Note-se,  pois,  que a proposição em análise visa apenas sanar  a impropriedade
apontada, mantendo a ideia original da Lei nº 17.134, de 2007, de denominar como
Rodovia Sebastião Vicente de Paula a rodovia que liga o Município de Tapiraí ao
entroncamento da BR-354.

Para corrigir a imperfeição, o autor do projeto orienta-se pela Lei Complementar nº
78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis no
Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei deve ser modificada por
meio de outra lei, que lhe dê nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Importante  observar  que  o  DER-MG,  por  meio  da  nota  técnica  de  21/2/2014,
confirmou que o trecho objeto da denominação é a AMG-2010 e não a LMG-891.

Cabe ressaltar, por fim, que, durante a tramitação do Projeto de Lei nº 1.468/2007,
que originou a Lei nº 17.134, de 2007, esta comissão solicitou informações sobre o
trecho ao DER-MG, que respondeu, mediante nota técnica datada de 17/8/2007, que
o  referido  trecho  não  possuía  denominação  oficial,  não  havendo  impedimento  à
denominação pretendida, sem, no entanto, mencionar o erro material ora corrigido.

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

do Projeto de Lei no 4.867/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.953/2014

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública  a Escola Banda de Música D. Veiguinha, com sede no
Município de Nepomuceno.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública a Escola Banda

de Música D. Veiguinha, com sede no Município de Nepomuceno, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção do ensino da
música, da educação e do intercâmbio cultural em todos os níveis e de atividades
culturais ligadas ao desenvolvimento da comunidade e à assistência aos jovens.

Tendo em vista o  relevante  papel  desempenhado pela  instituição no fomento  à
cultura  dos  cidadãos  do  Município  de  Nepomuceno,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

1. Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.953/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.044/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 633/2014, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação ao viaduto
de acesso ao terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
localizado na Rodovia MG-010, no Município de Confins.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 27/3/2014 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  5.044/2014 tem por  escopo dar a denominação de Viaduto

Senador  Eliseu  Resende  ao  viaduto  de  acesso  ao  terminal  de  passageiros  do
Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  localizado  na  Rodovia  MG-010,  no
Município de Confins.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas
no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está
consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se
enquadram no campo privativo da União ou do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não
constitui  assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser
objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.
2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em
nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e
relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,
acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do
Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto
no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder
Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a
apresentação  da  proposição  pelo  chefe  do  Poder  Executivo,  a  quem  cabe  a
organização da administração pública.

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

do Projeto de Lei n° 5.044/2014 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.069/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  “autoriza  a
abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no  Diário do Legislativo em 29/3/2014, o projeto foi  distribuído a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e
do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo  de  vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram
apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  da  Defensoria  Pública  do
Estado de Minas Gerais - DPMG - até o valor de R$3.295.951,18, que se destina a
atender outras despesas correntes até o valor de R$1.621.340,86 e investimentos até
o valor de R$1.674.610,32.

Encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem nº 637/2014, a suplementação
proposta  visa,  segundo  informações  apresentadas  pela  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento  e  Gestão,  cobrir  despesas  da  DPMG nos  projetos  e  atividades  de
planejamento,  gestão  e  finanças,  implantação de Núcleos  de  Assistência  Jurídica
Especializada e assistência jurídica.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,
estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação
orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida
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norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por
decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para
ocorrer  a  despesa  e  será  precedida  de  exposição  de  justificativa,  podendo  ser
utilizados,  entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de
dotações orçamentárias, os provenientes de excesso de arrecadação e o superávit
financeiro da receita de convênios.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em
seu art. 2º, que serão utilizadas para a abertura do crédito solicitado as seguintes
fontes de recursos:

I - Excesso de arrecadação:
(a)  de  recursos de  convênios,  acordos e  ajustes  provenientes da  União  e  suas

entidades,  do  Convênio  nº  50/2010,  firmado  em  30/6/2010  entre  a  DPMG  e  o
Ministério da Justiça, no valor de R$89.781,25;

(b)  de  recursos de  convênios,  acordos e  ajustes  provenientes da  União  e  suas
entidades, do Convênio nº 777124/2012, firmado em 28/12/2012 entre a DPMG e a
Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  no  valor  de
R$6.374,86;

(c)  de  recursos  diretamente  arrecadados,  para  contrapartida  do  Convênio  nº
777124/2012,  firmado  em  28/12/2012,  entre  a  DPMG  e  a  Secretaria  de  Direitos
Humanos da Presidência da República, no valor de R$402,21;

(d) de recursos ordinários, para contrapartida do Convênio nº 777124/2012, firmado
em 28/12/2012 entre a DPMG e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, no valor de R$191,12;

(e) de recursos diretamente arrecadados, da DPMG, no valor de R$104.493,67;
(f) da receita de operações de crédito contratuais, no valor de R$1.312.200,00.
II - Superávit financeiro:
(a)  de  recursos de  convênios,  acordos e  ajustes  provenientes da  União  e  suas

entidades,  do  Convênio  nº  50/2010,  firmado  em  30/6/2010,  entre  a  DPMG  e  o
Ministério da Justiça, no valor de R$1.318.515,77;

(b)  de  recursos  diretamente  arrecadados,  para  contrapartida  do  Convênio  nº
50/2010, firmado em 30/6/2010 entre a DPMG e o Ministério da Justiça, no valor de
R$31.822,35;



1234
____________________________________________________________________________

(c)  de  recursos de  convênios,  acordos  e ajustes  provenientes da  União e suas
entidades, do Convênio nº 777124/2012, firmado em 28/12/2012 entre a DPMG e a
Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  no  valor  de
R$199.300,00;

(d)  de  recursos  diretamente  arrecadados,  para  contrapartida  do  Convênio  nº
777124/2012,  firmado  em  28/12/2012  entre  a  DPMG  e  a  Secretaria  de  Direitos
Humanos da Presidência da República, no valor de R$12.272,00;

(e) de recursos ordinários, para contrapartida do Convênio nº 777124/2012, firmado
em 28/12/2012 entre a DPMG e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, no valor de R$10.000,00;

(f) de recursos diretamente arrecadados, da DPMG, no valor de R$59.922,45;
(g) de recursos de doações de pessoas, de instituições privadas ou do exterior a

órgãos e entidades do Estado, da DPMG, no valor de R$2.175,50;
(h) de recursos da alienação de bens de entidades estaduais, da DPMG, no valor

de R$2.700,00.
III - Anulação de dotação orçamentária de recursos ordinários do Tesouro Estadual,

da atividade de assistência jurídica, da DPMG, no valor de R$145.800,00.
Por  meio  da  Mensagem nº  687/2014,  de  22/4/2014,  do  governador  do  Estado,

foram apresentadas as Emendas nºs 1 e 2 ao projeto, que tratam de um incremento
do valor a ser suplementado para fazer frente ao concurso público com edital previsto
para o mês de maio do corrente ano. Os recursos serão anulados de dotação própria
da DPMG de recursos diretamente arrecadados, não onerando o Estado.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não
havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.069/2014, com as Emendas nºs 1 e 2 a seguir redigidas.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“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
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Gerais, até o limite de R$6.295.951,18 (seis 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$4.621.340,86  (quatro  milhões
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).”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao inciso XI do art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º -
XI  -  do  excesso  de  arrecadação  de  recursos  diretamente  arrecadados,  da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,  no  valor  de R$3.104.493,67 (três
milhões cento e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e sete
centavos);”.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio, relator - João Vítor Xavier - Rômulo Viegas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.088/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente São Francisco de Assis de Medeiros, com
sede no Município de Medeiros.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.088/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente São Francisco de Assis de Medeiros, com sede no Município
de Medeiros.

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. 6º, § 1º, que
seus  dirigentes  não  serão  remunerados;  e,  no  art.  25,  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  instituição  municipal,
estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes.

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

Projeto de Lei nº 5.088/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 248/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  deputado  Elismar  Prado,  “acrescenta
dispositivos à Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a política
estadual de medicamentos”.

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 Saúde, que, em análise de mérito,
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende modificar a Lei n° 14.133, de 2001, que dispõe
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sobre  a  Política  Estadual  de  Medicamentos,  objetivando  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. Busca, também, garantir o
fornecimento gratuito de medicamentos de uso continuado às pessoas com doenças
crônicas e às entidades que atendem essas pessoas.

Em sua justificação o autor  afirma que o objetivo  da proposição é “aprimorar  a
legislação existente e promover a dignidade humana dos idosos e de portadores de
doenças crônicas,” que, muitas vezes, têm “que recorrer ao Judiciário para obter os
medicamentos que lhes são necessários”.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise quanto aos aspectos de
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  não  detectou  óbices  à  normal
tramitação do projeto, motivo pelo qual opinou pela sua aprovação na forma original.

Por sua vez, a Comissão de Saúde considerou a proposição meritória. No entanto,
com o intuito de adequar o projeto às normas que regulam a assistência farmacêutica
no Sistema Único de Saúde - SUS -, apresentou o Substitutivo nº 1. Segundo consta
na fundamentação do parecer,  “esse substitutivo altera a Lei  nº  14.133, de 2001,
acrescentando o inciso XVII  ao art.º  4,  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”.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  ao  exame  da
repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a
implementação das medidas apresentadas no projeto original  implica aumento de
despesas  para  o  erário,  pois  ensejariam ao Estado obrigação  de fornecer  outros
medicamentos  além  daqueles  que  constam  em  suas  listas  oficiais,  que  são
elaboradas e revistas com base em critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Além  disso,  conforme  ressaltado  pela  Comissão  de  Saúde,  essas  medidas
interferem  negativamente  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
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acompanhar sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da
melhoria de qualidade de vida da população”.

Percebe-se que o Substitutivo n°1, da Comissão de Saúde, supera as questões
suscitadas. Isso porque eventual despesa a ser criada deve, em última análise, ter
compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, uma vez
que já são executadas pelo Fundo Estadual de Saúde - FES - ações governamentais
que promovem o desenvolvimento, a produção e a distribuição de medicamentos.

Nesse  sentido,  pode-se  mencionar  as  seguintes  ações:  4024  -  Produção  e
Distribuição  de  Medicamentos  -  Programa  Nacional  de  Medicamentos;  4420  -
Produção de Medicamentos - Farmácia de Minas; 4299 - Aquisição, Armazenamento
e  Distribuição  de  Medicamentos  Básicos  e  4302  -  Aquisição,  Armazenamento  e
Distribuição  de  Medicamentos  de  Alto  Custo.  Essas  últimas  ações  têm  como
finalidade,  respectivamente,  “garantir  a  disponibilidade  de  medicamentos  básicos,
com  eficiência  na  aquisição,  armazenamento  e  distribuição,  visando  atender  a
população” e “fornecer aos usuários do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais
(SUS/MG), de acordo com diretrizes e protocolos clínicos do Ministério da Saúde,
medicamentos  de  alto  custo  pertencentes  ao  componente  especializado  da
assistência farmacêutica definidos pela Portaria MS/GM nº 2.981, de 26 de novembro
de 2009, e suas atualizações”.

Não obstante, considerando que o art. 3º da Lei nº 14.133, de 2001, estabelece as
diretrizes  a  serem  observadas  na  implementação  da  Política  Estadual  de
Medicamentos, entendemos que a proposta apresentada pela Comissão de Saúde se
enquadra melhor no referido artigo, motivo pelo qual  apresentamos ao final  deste
parecer o Substitutivo n° 2.

Por fim, lembramos 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.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 248/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Saúde.
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SUBSTITUTIVO Nº 2
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. 3° da Lei n° 14.133, de 21 de dezembro de 2001, fica acrescido do

seguinte inciso VII:
“Art. 3° - (…)
VII - gratuidade de acesso aos medicamentos que constem da Relação Estadual de

Medicamentos.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Jayro  Lessa,  presidente  -  Agostinho  Patrus  Filho,  relator  -  João  Vítor  Xavier  -

Rômulo Viegas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.851/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  deputado  Zé Maia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe sobre  a
desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de
Capinópolis.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou. A
seu turno, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou por sua
aprovação com a referida emenda.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir parecer, em cumprimento do disposto no
art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob comento pretende desafetar o bem público constituído pelo trecho da

Rodovia MGT-154, com 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, e autorizar sua
doação ao Município de Capinópolis.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico em causa,
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prevê o  parágrafo  único do  art.  2º  do  projeto  que o  trecho  integrará  o  perímetro
urbano e destina-se à instalação de via urbana.

A alienação a ser realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 3º do
projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
anos  contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  for  dada  a
destinação prevista.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder
Legislativo por exigência do § 2º do art. 105, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos
orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.
Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Denota-se que a proposição atende aos preceitos legais  sobre transferência de
domínio de bens públicos, não gera despesas para o erário e, portanto, não repercute
na execução da lei orçamentária.

Cabe  esclarecer  que  a  emenda  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça tem por fim tão somente dar nova redação ao art. 1º, de modo a dar a exata
descrição do trecho rodoviário a ser doado, conforme informações contidas no ofício
datado de 2/4/2012, da Câmara Municipal de Capinópolis, apensado à proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.851/2013, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Rômulo Viegas, relator - Agostinho Patrus Filho - João

Vítor Xavier.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.220/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Zé Maia, esse projeto visa a desafetar trechos rodoviários e
autorizar o Poder Executivo a doá-los ao Município de Coromandel.

Publicada no  Diário do Legislativo  de 20/6/2013,  foi  a  proposição distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, inciso VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.220/2013, em seu texto original, visa a desafetar e doar para o

Município de Coromandel, os seguintes trechos da Rodovia MG-188: 1) quilômetro
inicial, 340,5, e quilômetro final, 344,40; 2) trecho do entroncamento com a BR-352
para  Coromandel,  jurisdição 18 CRG,  Monte  Carmelo,  para  Rodovia  AMG 1.805,
extensão de 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. Dispõe a matéria que os trechos aludidos se destinarão à instalação de vias
urbanas.

Segundo o autor, as áreas já integram o perímetro urbano e sua doação favoreceria
a manutenção e a conservação da via. A Prefeitura Municipal de Coromandel,  em
ofício de 13/6/2013, indicou ser favorável à doação.

Em sua análise preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça lembrou que é
imprescindível a desafetação, ou seja, a perda da finalidade pública, para doação de
bem imóvel do Estado. O relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência para
que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG
-, se manifestasse. O DER-MG deu parecer favorável à matéria,  mas detalhou os
trechos que se encontram no perímetro urbano. A Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou, para incluir o detalhamento proposto pelo DER e
para aperfeiçoar o texto original do ponto de vista da técnica legislativa.

A Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  destacou  que,  de
acordo  com  o  DER-MG,  os  trechos  se  encontram  envoltos  pela  cidade  de
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Coromandel e inseridos no perímetro urbano, o que justifica a sua doação. Opinou
pela  aprovação  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça.

Consideramos atendidos os requisitos legais para transferência de domínio de bem
público.  No  que  é  próprio  desta  comissão  analisar,  a  eventual  transformação  do
projeto  em  lei  não  acarreta  despesas  para  o  erário  estadual  nem  interfere
negativamente na execução orçamentária estadual. Esta comissão concorda, ainda,
com os aperfeiçoamentos trazidos pelo Substitutivo nº 1.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.220/2013 na forma do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Jayro  Lessa,  presidente  -  Agostinho  Patrus  Filho,  relator  -  João  Vítor  Xavier  -

Rômulo Viegas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.403/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição,  de autoria  do  deputado Zé Maia,  dispõe sobre a desafetação de
trechos  rodoviários  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doá-los  ao  Município  de
Coromandel.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, por ela apresentado. A Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas opinou favoravelmente ao projeto na forma do Substitutivo nº 1 da
Comissão de Constituição e Justiça.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto a
sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Lei  nº  4.403/2013  dispõe  sobre  a  desafetação  de  trechos  das

Rodovias  Estaduais  LMG-747  e  LMG-730  e  autoriza  a  doação  das  áreas
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correspondentes ao  Município de Coromandel,  para  que sejam transformadas em
vias públicas municipais. Estabelece que as áreas reverterão ao Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver
sido dada a destinação prevista.

Verifica-se, na justificação do projeto, que esses trechos rodoviários, na prática, já
funcionam como vias eminentemente de caráter urbano, sendo, inclusive, abrangidos
pelo  perímetro  urbano  legal  de  Coromandel.  O  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem  -  DER-MG  -,  órgão  do  governo  responsável  pela  construção,  gestão,
manutenção e operação das rodovias estaduais, manifestou-se, após diligência, de
forma favorável à doação.

Quanto à repercussão financeira do projeto, a desafetação e posterior doação da
área ao Município de Coromandel não enseja redução do patrimônio do Estado, visto
que, atualmente, as áreas objeto do projeto encontram-se afetadas como bens de uso
comum do povo, já funcionando, na prática, como via pública dentro do perímetro
urbano de Coromandel. As áreas apenas passam da esfera estadual para a esfera
municipal, permanecendo como bens de uso comum do povo, agora sob gestão da
prefeitura.

Conclui-se, assim, que a repercussão financeira para o Estado de Minas Gerais é
positiva,  pois  o DER-MG deixará  de ser  o responsável  pela manutenção daquele
trecho rodoviário, reduzindo a necessidade de investimentos por meio de recursos do
tesouro estadual.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.403/2013, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - João Vítor Xavier, relator - Romel Anízio - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.403/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
A proposição, de autoria do deputado Zé Maia, dispõe sobre a desafetação de bem

público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coromandel os trechos
rodoviários que especifica.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao
mérito, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, XII, alíneas “a” e “c”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei  dispõe sobre a desafetação de trechos das Rodovias Estaduais

LMG-747 e LMG-730 e autoriza a doação das áreas correspondentes ao Município de
Coromandel, para que sejam transformadas em vias públicas municipais. Estabelece
também que essas áreas reverterão ao Estado de Minas Gerais se, no prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a
destinação prevista.

Verifica-se, na justificação do projeto, que esses trechos rodoviários, na prática, já
funcionam como vias  eminentemente  de  caráter  urbano,  sendo,  aliás,  abrangidos
pelo  perímetro  urbano  legal  de  Coromandel.  O  Departamento  de  Estradas  de
Rodagem - DER - MG -,  órgão do governo responsável  pela construção,  gestão,
manutenção e operação das rodovias estaduais, manifestou-se, após diligência, de
forma favorável à doação.

Entendemos que a municipalização desses trechos rodoviários, de fato, contribuirá
para a melhoria da circulação de pessoas e veículos, visto que a gestão, manutenção
e operação dessas  vias  passarão a  ser  feitas  pela administração  municipal,  ente
federativo conhecedor maior das demandas da comunidade.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.403/2013, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.505/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo dar nova redação à Ordem 87, a que se refere o anexo da Lei nº 12.995, de
1998.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 19/9/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Em 8/10/2013, esta comissão 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

A Lei  nº  12.995,  de  1998,  autorizou o  Poder  Executivo  a fazer  a  doação ou a
reversão de imóveis constituídos por praças de esportes edificadas pelo Estado aos
municípios onde se situam. Seu anexo,  que relaciona os municípios  beneficiados,
indicando número de ordem, município, endereço e utilização do bem, foi alterado
pelas Leis nºs 13.646, de 2000, 14.369, de 2002, e 16.044, de 2006.

O Projeto de Lei nº 4.505/2013 tem como finalidade alterar a redação da Ordem 87
do Anexo da Lei nº 12.995, de 1998, referente ao imóvel do Município de Oliveira,
situado  na  Rua  Cel.  João  Alves,  440,  Centro,  que  foi  destinado  a  ginásio
poliesportivo,  com  a  finalidade  de  ampliar  sua  utilização  para  abrigar  a  Câmara
Municipal.

É  importante  esclarecer  que  a  prévia  autorização  legislativa  é  pressuposto  da
alienação de bem do patrimônio público por exigência do art. 18 da Constituição do
Estado  e  do  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para
licitações e contratos da administração pública. A proteção do interesse coletivo é
princípio  de  observância  obrigatória  tanto  na  elaboração  da  lei  como  em  sua
execução, pois  no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a
coletividade. Por isso, nas proposições em que esta Casa autoriza a alienação de
bens estaduais, assim como a alteração de normas dessa natureza, a existência de
tal salvaguarda encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão.
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Cabe destacar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,
por  meio da Nota Técnica nº  836/2014,  manifestou-se favoravelmente à alteração
pretendida,  esclarecendo  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Oliveira  lhe  encaminhou
croqui do terreno, informando que, da área de 2.695,00m² do imóvel, serão utilizados
apenas  629,29m²  para  a  construção  da  nova  sede  da  Câmara  Municipal,  sem
prejuízo do funcionamento do ginásio poliesportivo.

Assim  sendo,  a  proposição  em  análise  atende  ao  interesse  público,  pois  a
ampliação  da  finalidade  atribuída  ao  imóvel  doado  ao  Município  de  Oliveira  irá
colaborar  para  a  melhoria  dos  serviços  prestados  pelos  agentes  políticos
representantes  dessa  comunidade,  sem  prejudicar  as  atividades  inicialmente
autorizadas.

Entretanto, para ser dada nova destinação ao imóvel, é preciso respeitar o lapso de
tempo decorrido entre a edição da norma vigente e as alterações posteriores, vale
dizer, é preciso que estas sejam realizadas no tempo presente. Para adequar o texto
à técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer.

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

do Projeto de Lei nº 4.505/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a destinação prevista para o imóvel a que se refere a Ordem 87 do Anexo da
Lei  nº 12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o Poder Executivo a fazer a
doação ou a reversão dos imóveis que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O número de Ordem 87 do Anexo da Lei nº 12.995, de 30 de julho de 1998,

passa a ter a seguinte redação:
“Ordem: 87
Município: Oliveira
Endereço: Rua Cel. João Alves, 440 - Centro
Utilização: Ginásio Poliesportivo e Câmara Municipal”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
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Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Adalclever Lopes -
Duilio de Castro - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.518/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
A  proposição,  de  autoria  do  deputado  Gustavo  Valadares,  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição do Mato Dentro o trecho rodoviário que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
por ela apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao
mérito, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, XII, alíneas “a” e “c”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei dispõe sobre a desafetação de trecho da Rodovia MG-010 - entre o

Km 162 e o Km 165 - e autoriza a doação da área para o Município de Conceição do
Mato Dentro, para que se transforme em uma via urbana. Define também que, caso
não lhe seja dada a destinação prevista no prazo de cinco anos a contar da lavratura
da escritura  pública  de  doação,  seja a  área objeto de reversão ao patrimônio  do
Estado de Minas Gerais.

O Departamento de Estradas de Rodagem - DER - MG -, órgão responsável pela
construção, gestão, manutenção e operação das rodovias estaduais, consultado em
diligência sobre a matéria, manifestou-se favoravelmente à doação, com a ressalva
de que o trecho da rodovia com características urbanas, na verdade, compreende do
Km 162 até o Km 166 + 400m. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a
Emenda nº 1, que incorpora a ressalva do DER e aumenta em 1.400 m o trecho a ser
doado.

Entendemos que a municipalização desse trecho rodoviário de fato contribuirá para
a melhoria da circulação de pessoas e veículos, visto que a gestão, manutenção e
operação  dessas  vias  passarão  a  ser  feitas  pela  administração  municipal,  ente
federativo conhecedor maior das demandas da comunidade.
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Conclusão
Opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  4.518/2013,  no  1º  turno,  com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Gilberto Abramo, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.651/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  da deputada Liza Prado, a proposição em epígrafe dispõe “sobre os

requisitos de acessibilidade de bacias sanitárias em espaços públicos e dá outras
providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/10/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão analisar, preliminarmente, a proposição apresentada quanto
aos seus aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise obriga o Estado a implantar nos seus espaços públicos

bacias sanitárias com acessibilidades às pessoas com deficiência e idosos, vedada a
utilização de sanitários hospitalares com abertura frontal. A proposição estabelece,
ainda, as características necessárias dessas bacias sanitárias.

O objeto deste projeto é extremamente relevante por tratar da integração social das
pessoas com deficiência.  Nos termos do inciso XIV do art.  24 da Constituição da
República, legislar  sobre essa integração compete a todos os entes federativos. A
matéria é, pois, de competência concorrente, e o Estado pode legislar sobre ela. 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.

De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de natureza
jurídico-constitucional  à  tramitação  da  matéria  nesta  Casa;  todavia,  julgamos
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necessário proceder a algumas alterações no projeto em análise. Os arts. 2º e 3º do
projeto,  ao  especificarem características  técnicas das bacias  sanitárias,  descem a
detalhes que escapam da competência do Poder Legislativo, cujas normas devem
obedecer ao princípio da generalidade.

No entanto, o projeto inova o ordenamento jurídico ao garantir  às pessoas com
deficiência e idosos a disponibilização de bacias sanitárias de fácil utilização por eles.
Assim, para aprimorar a proposição em análise, apresentamos no final deste parecer
o Substitutivo nº 1, acrescentando o § 6º ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9/12/1994,
que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos
edifícios de uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição
Federal  e  no  art.  224,  §  1º,  I,  da  Constituição Estadual,  para  determinar  que as
instalações  sanitárias  disponham  de  bacias  sanitárias  com  acessibilidade  para
pessoas com deficiência e idosos.

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

do Projeto de Lei nº 4.651/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta § 6º ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9/12/1994, que estabelece normas
para  facilitar  o  acesso  dos  portadores  de  deficiência  física  aos  edifícios  de  uso
público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art.
224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, o

seguinte § 6º:
“Art. 3º - (…)
§ 6º - A construção, a ampliação ou a reforma de edificações de uso público ou de

uso coletivo  devem dispor  de  bacias  sanitárias  acessíveis  destinadas  ao uso por
pessoa  portadora  de  deficiência  e  idosos,  obedecendo  às  normas  técnicas  de
acessibilidade da ABNT.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
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Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André
Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.665/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De  autoria  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  em  tela  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frei
Lagonegro o trecho que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda 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  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.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à tramitação da matéria,
no  âmbito  de  sua  competência.  Entretanto,  julgou  oportuno  a  apresentação  da
Emenda nº 1, com a finalidade de identificar corretamente o trecho da Rodovia 900-
AMG-0220 e adequar a redação à técnica legislativa.

Com relação ao mérito, o bem objeto da doação integrará o perímetro urbano do
Município de Frei Lagonegro e destina-se à instalação de via urbana. A Prefeitura
Municipal  de  Frei  Lagonegro,  por  meio  do  Ofício  nº  00149/2013,  informa  que  a
transferência de responsabilidade do trecho se faz necessária porque o  trecho já
integra seu perímetro urbano.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
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por meio de nota técnica de 26/12/2013, encaminhada a esta Casa pela Secretaria de
Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, declarou-se favorável ao projeto,
pois,  de  acordo  com  boletim  rodoviário  da  autarquia,  tal  trecho já  é  considerado
perímetro urbano.

A 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,  estabelece  que  a
movimentação  dos  valores  permanentes  do  Tesouro,  incluindo  alienação  de  bem
público, só pode ser realizada com autorização legislativa.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.665/2013, no 1° turno, com a

Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Gilberto Abramo, relator - Anselmo José Domingos.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 59/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “altera a

Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do
Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
constitucional  e  legal  da  matéria,  consoante  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do
mencionado Regimento.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa modificar a Lei Complementar nº 59, de 2001, que

contém a organização e a divisão judiciárias do Estado.
Segundo  a  justificação  apresentada,  “o  projeto  de  lei  abordou  temas  alusivos



1252
____________________________________________________________________________

unicamente à organização judiciária, de regra, sem promover alterações na seara da
divisão”. Informou-se ainda que “foram mantidas as regras atinentes aos requisitos e
às  condições  para  a  criação  e  a  instalação  de  comarcas  e  varas;  à  estrutura
organizacional do Judiciário mineiro; ao quantitativo de Desembargadores e Juízes de
Direito; e ao quantitativo e à classificação das comarcas distribuídas no território do
Estado”.

Por fim, relatou-se na justificação que a proposição “teve como linha mestra o fato
de não acarretar despesas para o Tribunal de Justiça no que concerne à criação de
cargos  de  juiz  de  direito  e  desembargador,  de  Varas,  Unidades  dos  Juizados
Especiais e de Comarcas, e suas alterações propostas destinam-se a adequar o texto
desse  ato  normativo  às  disposições  legais  superiores  e  às  novas  realidades,
notadamente às deliberações do Conselho Nacional de Justiça e ao novo Regimento
Interno do Tribunal, recentemente aprovado pelo Tribunal Pleno”.

Ao  longo  de  seus  118  artigos,  a  proposição  contém  relevantes  propostas  de
alterações,  sobretudo  da  organização  judiciária  do  Estado,  tratando
fundamentalmente  dos  seguintes  temas:  i)  estrutura  e  organização  do  Poder
Judiciário Estadual, inclusive da Justiça Militar e da Justiça de Paz; ii) remuneração,
verbas  indenizatórias  e  benefícios  de  magistrados;  iii)  regime  disciplinar  de
magistrados; iv) serviços notariais e de registro; v) movimentação de municípios entre
comarcas.

Nos arts. 1º a 8º, propõem-se alterações no Livro I da Lei Complementar nº 59, de
2001, que dispõe sobre as circunscrições e os órgãos de jurisdição do Estado.

Os arts. 9º a 16 tratam da constituição e da organização do Tribunal de Justiça,
que,  por  meio  do  Regimento  Interno,  “disporá  privativamente  sobre  a  criação,
composição, atribuições e competências dos seus órgãos” (art.11).

Por sua vez, os arts. 17 a 28 modificam dispositivos relacionados à jurisdição de
primeiro grau, à investidura e à competência do juiz de direito, à direção do foro, às
competências  do  diretor  do  foro  e  às  Varas  de  Fazenda  Pública,  da  Infância  e
Juventude e do Idoso.

Já  os  arts.  29  a  32  promovem  alterações  pontuais  em  regras  referentes  à
substituição do juiz de direito e à organização do tribunal do júri.
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Os arts.  33 a 41 cuidam de modificações no sistema de Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça mineiro, alterando a nomenclatura de órgãos que o compõem (art.
34); estabelecendo que as Turmas Recursais serão compostas por, no mínimo, três
juizes de direito, cuja designação será precedida de edital (art. 36); e instituindo os
Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 40).

A Justiça de Paz é tratada pelo art. 42 do projeto, que altera os arts. 86 a 86-E da
Lei  Complementar  nº  59,  de  2001.  Entre  as  alterações  propostas,  destaca-se  o
estabelecimento de requisitos para a designação de cidadão como juiz de paz  ad
hoc, nos casos de inexistência de suplentes aptos para nomeação.

O art.  43 estabelece que “quando,  no  curso de  investigação,  houver  indício da
prática de crime por magistrado, a autoridade investigante remeterá, incontinenti, os
autos ao Tribunal de Justiça, e o órgão competente do Tribunal, na primeira sessão,
autorizará ou não o prosseguimento das investigações, na forma da lei”, ao passo
que os arts. 44 e 45 cuidam da revisão da lista de antiguidade dos magistrados e de
incompatibilidade.

A remuneração,  as  verbas  indenizatórias  e  os  benefícios  de  magistrados  são
tratados pelos arts. 46 e 47 do projeto. Entre as alterações, está a possibilidade de
que os subsídios sejam recompostos monetariamente, por ato do Tribunal de Justiça,
após  recomposição  aplicada  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  e  a  concessão  de
direitos relacionados a auxílio anual para aquisição de livros jurídicos e material de
informática, gratificação mensal pelo exercício de turma recursal, auxílio alimentação,
entre outros.

Os arts.  48  a  54  modificam comandos  relacionados a  licenças,  afastamentos  e
disponibilidades dos magistrados, e o art. 51 estabelece novo prazo para a licença
maternidade (180 dias).

Alterações relacionadas à disciplina judiciária são promovidas pelos arts. 55 a 57,
ressaltando-se que este último modifica os arts. 148 a 162 da Lei Complementar nº
59,  de  2001,  que  dispõem sobre  as  penalidades  aplicáveis  aos  magistrados  e  o
respectivo processo administrativo disciplinar.

Os  arts.  58  a  60  alteram  disposições  relativas  ao  concurso  para  ingresso  na
magistratura. Os dispositivos modificam a estrutura da comissão de concurso; retiram
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a menção às resoluções da Corte Superior para regência do edital e determinam que
este atenderá às exigências do CNJ; incluem o defensor público no rol dos cargos
válidos  para  atender  o  mínimo de  prática  jurídica  e  ampliam  o  prazo  mínimo  de
publicação do edital de 15 para 30 dias.

O arts. 61 a 66 fazem alterações pontuais em dispositivos dos demais capítulos do
Título II - Da Magistratura da Justiça Comum. Destacamos a sujeição do processo de
vitaliciamento às normas fixadas no Regimento Interno do Tribunal e a inserção de
critérios para promoção e remoção.

Os arts.  67 a 75 trazem alterações e inserções de dispositivos no Livro IV - Da
Justiça Militar Estadual. Entre as inserções mais importantes estão a obrigatoriedade
de bacharelado em direito para o candidato ao cargo de juiz oficial da ativa, da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (art. 68), a possibilidade do corregedor da
Justiça Militar designar juiz de direito do Juízo Militar para servir como cooperador em
auditoria (art. 69), e as normas referentes à substituição do juiz de direito do Juízo
Militar (art. 72).

Os arts. 76 a 84 alteram dispositivos do Livro V - Dos Órgãos Auxiliares da Justiça,
renomeando  a  Secretaria  de  Padronização,  Suporte  ao  Planejamento  e  à  Ação
Correicional para Secretaria  da Corregedoria-Geral de Justiça (art.  76 e outros)  e
acrescendo aos órgãos auxiliares dos juízos as secretarias dos grupos jurisdicionais
de Turmas Recursais  (art.  78),  retirando do texto  normativo  a  obrigatoriedade da
composição das Secretarias do Juízo por servidores das carreiras de técnico de apoio
judicial, da especialidade escrivão judicial, e de oficial de apoio judicial (art. 83).

Os arts. 85 e 86 tratam da permuta e da remoção dos servidores do foro judicial,
exigindo  a  manifestação  dos  juízes  de  direito  diretores  de  foro  nas  comarcas
envolvidas nos requerimentos de permuta e remoção e instituem um auxílio no valor
correspondente a 50% da remuneração mensal do servidor nos casos de remoção de
ofício por extinção ou suspensão da comarca.

O art. 87 estende a servidores aprovados em concurso o impedimento de trabalhar
na  mesma  Secretaria  do  Juízo  com  o  cônjuge,  companheiro  ou  parentes
consanguíneos ou afins, em linha reta ou na linha colateral, até o terceiro grau e o art.
88  delega  os  critérios  para  substituição  de  servidores  a  ato  normativo  do  órgão
indicado no Regimento Interno.
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Os arts. 88 a 90 trazem pequenas alterações no Regime Disciplinar dos Servidores
do Poder Judiciário, padronizando a nomenclatura da corregedoria do TJMG.

Os arts. 91 a 97 alteram diversos dispositivos relativos à sindicância e ao processo
disciplinar. O art. 91 dá possibilidade a qualquer interessado ciente de atos ilícitos
imputados a servidor de comunicá-los ao corregedor-geral de justiça ou ao diretor de
foro para as devidas providências. O art.  93 estabelece que a sindicância poderá
também ser feita por juiz de direito, e não apenas por servidores, como consta no
texto  original.  O  art.  94  aumenta  de  60  para  90  dias  (prorrogáveis)  o  prazo  de
afastamento de servidor de suas funções nos casos de processo disciplinar que o
exijam. Nos mesmos termos, o art.  97 dilata o prazo para conclusão do processo
administrativo.

Os arts. 98 a 109 alteram as disposições gerais e transitórias contidas no Livro VI
da  lei,  corrigindo  a  nomenclatura  de  órgãos  e  varas,  remetendo  disposições  ao
Regimento Interno, entre outros.

Destacamos que o art. 107 do projeto inclui na norma o Livro V-A, sobre os serviços
notariais e de registro, e o inciso XII do art. 117 revoga os artigos 316 a 319 da lei,
que tratavam do tema esparsamente. A redação conferida ao art. 300-D determina
que a delegação de serventia a notário ou registrador é da competência do presidente
do Tribunal de Justiça.

Os arts. 110 a 118 trazem outras disposições, sem alterar o texto da referida lei
complementar.  Entre elas,  temos a designação de até 10 juízes auxiliares para a
corregedoria; a permissão a servidor cônjuge de magistrado ou servidor removido ou
promovido para acompanhá-lo, com lotação provisória na comarca; a transferência de
comarca de diversos municípios; e a liberação de um servidor do Poder Judiciário do
Estado  para  exercer  mandato  eletivo  em  diretoria  de  entidade  sindical  de
representação nacional da categoria.

Por  fim,  destacamos que o art.  117 traz diversas revogações,  as  quais  incidem
sobre várias disposições da lei.

Sob o ponto de vista da inciativa legislativa, a proposição apresentada encontra-se
em consonância com o disposto no § 1º do art. 125 da Constituição da República e na
alínea “c” do inciso IV do art. 66 da Constituição do Estado, que estabelece que a Lei
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de Organização e Divisão Judiciárias, e suas alterações, será de iniciativa do Tribunal
de  Justiça.  Além  disso,  cumpriu-se  o  disposto  no  inciso  II  do  §2º  do  art.  65  da
Constituição  Estadual,  na  medida  em  que  a  matéria  relativa  ao  mencionado
ordenamento é reservada à lei complementar.

Analisando  o  conteúdo  da  proposição,  verificamos  que,  sob  o  ponto  de  vista
jurídico,  faz-se  necessário  realizar  sua  adequação  às  disposições  legais  e
constitucionais,  razão  pela  qual  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1.  Este  também
contempla mudanças sob o ponto de vista da técnica legislativa.

Apresentamos os dispositivos e as correspondentes razões que fundamentam as
alterações  propostas  ao  texto  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  59,  de  2014,
formalizadas no Substitutivo nº 1, ora apresentado.

Avaliamos, inicialmente, o disposto no art. 9º do referido projeto, que altera o art. 11
da Lei Complementar nº 59, de 2001, nos seguintes termos: “Art. 11 - O Tribunal de
Justiça, órgão supremo do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, tem sede na
Capital e jurisdição em todo o território do Estado e a seu membro é atribuído o título
de Desembargador e o tratamento de excelência”. O dispositivo pretende acrescentar
ao vigente art.  11 da lei  a  atribuição do título de  Desembargador  ao  membro do
Tribunal de Justiça, além do tratamento de excelência.

Observamos, entretanto, que desembargador não é título,  mas denominação de
cargo  público  da  mais  alta  Corte  de  Justiça  do  Estado.  Corroborando  esse
entendimento, verificamos que o disposto no §1º do art. 11 da Lei Complementar nº
59, de 2001, refere-se ao quantitativo de cargos de desembargador do Tribunal de
Justiça.  Além  disso,  a  pretensão  de  determinar  tratamento  de  excelência  por
disposição  expressa  de  lei  parece  contrariar  o  princípio  republicano  (art.  1º  da
Constituição da República).

Por essas razões, propomos a supressão do art. 9º do projeto.
Destacamos  também o disposto  no  art.  11  do Projeto  de  Lei  Complementar  nº

59/2014, que altera a redação do art. 16 da Lei Complementar nº 59, de 2001. Na
redação vigente, o dispositivo elenca os órgãos que compõem o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais:

“(...)
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Art. 16. São órgãos do Tribunal de Justiça:
I - o Tribunal Pleno;
II - a Corte Superior;
III - a Corregedoria-Geral de Justiça;
IV - o Conselho da Magistratura;
V - o Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais;
VI - as Comissões;
VII  -  as  câmaras  e  os  demais  órgãos  que  forem  previstos  em  seu  Regimento

Interno.
Parágrafo  único  -  Os  órgãos  do  Tribunal  de  Justiça  terão  sua  composição,

atribuições e competências estabelecidas no Regimento Interno”.
A redação  proposta  prevê  que:  “Art.  16  -  O  Tribunal  de  Justiça,  por  meio  do

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

Todavia, segundo o disposto no inciso XI do art. 48 da Constituição da República e
no inciso XI do art. 61, da Constituição do Estado, a criação e a extinção de órgãos
públicos  são  matérias  submetidas  à  chamada  “reserva  legal”,  de  modo  que  a
aprovação  da  proposta  do  Tribunal  de  Justiça  importaria  em  delegação
inconstitucional de competência deste Poder Legislativo para aquele órgão judicial.

Com efeito, consoante o disposto na alínea “a” do inciso I do art. 96 da Constituição
da República - e nos arts. 103, I, “a” e 104, IV da Constituição do Estado -, insere-se
na prerrogativa de auto-organização dos tribunais dispor sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, reforçando a
previsão constitucional de que a criação de órgãos jurisdicionais é de competência do
Poder Legislativo.

Registramos ainda que o Conselho da Magistratura, atualmente previsto nos arts.
36 e 37 da Lei Complementar nº 59, de 2001, e o Conselho de Supervisão e Gestão
dos Juizados Especiais, também previsto na referida lei complementar (no inciso I do
art.  82  e art.  83),  estão  sendo extintos  com a redação dada pelo  Projeto  de  Lei
Complementar nº 59, de 2014.

Por essas razões, propomos nova redação ao art. 16 da Lei Complementar nº 59,
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de 2001, revogando os incisos IV e V bem como substituindo a expressão “Corte
Superior” por “Órgão Especial” constante no inciso II.

Quanto aos poderes de direção processual a que se refere o art. 20 do Projeto de
Lei Complementar nº 59, de 2014, especificamente no ponto que pretende alterar a
redação  dos  incisos  XII  e  XIII  do  art.  55  da  Lei  Complementar  nº  59,  de  2001,
identificamos, na proposição, que foi sugerida a seguinte redação: “Art. 55 - (…) XII -
determinar remessa de prova de suposto ilícito penal ao órgão do Ministério Público
para  que  este  promova  a  responsabilização  do  culpado,  bem  como  requisitar
apuração quando houver indícios; XIII - mandar riscar, de ofício ou a requerimento da
parte ofendida, expressão injuriosa ou impertinente encontrada em autos”.

A nova redação proposta para o inciso XII gera duplo sentido, pois pode-se extrair
da alteração que tanto o órgão do Ministério Público quanto o juiz passariam a ter
competência  para  “requisitar  apuração”  quando  houver  indícios  de  crime.  Tal
competência  atribuída  ao  juiz  seria  incompatível  com  a  autonomia  funcional  do
Ministério Público.

De outro lado, a atribuição de competência ao juiz de direito para mandar riscar
expressão impertinente encontrada em processo judicial parece exceder os poderes
de  direção  processual  do  magistrado  estabelecidos  nos  arts.  125  e  seguintes  do
vigente  Código  de  Processo  Civil  -  CPC -  (Lei  Federal  nº  5.869,  de  1973),  com
prejuízo para as funções essenciais à Justiça, particularmente para as prerrogativas
do advogado (cf. Lei Federal nº 8.906, de 1994). A propósito, o mesmo CPC limita-se
a dispor que: “Art. 15 - É defeso às partes e seus advogados empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz,  de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.”

Por essas razões, propomos a supressão da alteração dos incisos XII e XIII do art.
55 da Lei Complementar nº 59, de 2001.

Propomos também a alteração da redação proposta ao disposto no art. 59 da Lei
Complementar nº 59, de 2001, de modo a substituir a expressão “fundações de direito
público”  por  “fundações  públicas”.  A razão  é  que  recentemente  foi  promulgada  a
Emenda  nº  92,  de  2014,  que  altera  o  inciso  II  do  §  4º  e  o  §  5º  do  art.  14  da
Constituição  do  Estado,  considerando  que,  a  partir  da  alteração  constitucional,
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possibilita-se ao Estado a criação de fundação com personalidade jurídica de direito
privado para administrar  e executar plano de benefícios do regime de previdência
complementar dos seus servidores públicos.

Destacamos  também  o  art.  43  da  proposição  em  análise  que  pretende  alterar
mecanismo  que  possibilita  ao  Tribunal  de  Justiça  supervisionar  o  curso  de
investigação  contra  magistrado  suspeito  de  cometer  crime,  ao  estabelecer  que a
autoridade investigante “remeterá, incontinenti, os autos ao Tribunal de Justiça, e o
órgão  competente  do  Tribunal,  na  primeira  sessão,  autorizará  ou  não  o
prosseguimento das investigações”. O § 1º do art. 90 da Lei Complementar nº 59, de
2001,  já  prevê tal  mecanismo de  supervisão ao dizer  que  “quando,  no  curso  de
investigação, houver indício da prática de crime por magistrado, a autoridade policial
remeterá  os  autos ao  Tribunal  de  Justiça,  cabendo à  Corte Superior,  na primeira
sessão, autorizar ou não o prosseguimento das investigações”.

A proposta em análise está ampliando esse controle de investigações, já que a
alteração  pretendida  substitui  a  expressão  “autoridade  policial”  por  “autoridade
investigante”,  ampliando,  em  última  análise,  o  rol  das  autoridades  que  deverão
remeter os autos para o Tribunal e que deste recebam anuência para continuar a
investigação.

É oportuno informar que tanto a proposta em análise quanto a redação em vigor do
§  1º  do  art.  90  da  Lei  Complementar  nº  59,  de  2001,  destoam  de  dispositivo
equivalente  na  Lei  Complementar  Federal  nº  35,  de  1979,  a  Lei  Orgânica  da
Magistratura Nacional - Loman:

“Art. 33 - (…)
Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de

crime  por  parte  do  magistrado,  a  autoridade  policial,  civil  ou  militar,  remeterá  os
respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim
de que prossiga na investigação”.

Esse dispositivo acima se relaciona com a denominada “atividade de supervisão
judicial”,  exercida pelo juízo natural de autoridades com privilégio de foro. Sobre a
atividade  de  supervisão  judicial,  o  STF  já  asseverou  que  esta  “deve  ser
constitucionalmente  desempenhada  durante  toda  a  tramitação  das  investigações
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desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou
não, de denúncia pelo dominus litis”. No caso, o STF decidiu “anular o ato formal de
indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado.”
(Pet  3.825-QO,  Rel.  p/  o  ac.  Min.  Gilmar  Mendes,  julgamento  em  10-10-2007,
Plenário,  DJE  de  4-4-2008.)  No  mesmo sentido:  Inq  2.411-QO,  Rel.  Min.  Gilmar
Mendes, julgamento em 10-10-2007, Plenário, DJE de 25-4-2008.

Em que pese ao precedente do Supremo Tribunal Federal citado, a proposta em
apreço  é  controvertida  sob,  pelo  menos,  dois  aspectos:  a)  pretende  ampliar  a
supervisão de investigações para qualquer autoridade investigante, lembrando que,
além das autoridades policiais, também possuem competência para investigar crimes
a Comissão Parlamentar  de Inquérito  -  CPI  -  e  o Ministério  Público.  Há portanto,
possível  violação  do  princípio  da  separação  dos  Poderes  nessa  proposta;  b)
estabelece na legislação estadual regra nova em direito processual penal,  matéria
cuja competência para legislar é privativa da União (CR, art. 22, I).

Por essas razões, propomos a supressão do art. 43 do projeto.
Questão  de  extrema  importância,  que  merece  a  atenção  desta  Comissão,

notadamente incluir-se entre suas competências a verificação de constitucionalidade
das  proposições  legislativas,  encontra-se  disposta  no  art.  46,  do  Projeto  Lei
Complementar nº 59, de 2014, que pretende alterar o art. 112 da Lei Complementar
nº 59, de 2001, nos seguintes termos:

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

Na redação vigente, o dispositivo estabelece que:
“Art. 112 - Os subsídios dos magistrados serão fixados nos termos da Constituição

da República”.
Contudo,  a  proposta  de  alteração  contraria  a  exigência  constitucional  de  lei

específica para fixação ou alteração da remuneração de agentes públicos, bem como
a vedação constitucional à vinculação entre espécies remuneratórias.

Veja-se, a propósito, o que dispõe a Constituição da República:
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“Art. 37. (…)
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art.

39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e
sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
(…)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias
para o efeito  de remuneração de pessoal  do serviço público;  (redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)

Art. 93. (...)
V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e

cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados,
em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária
nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou
inferior  a cinco por  cento,  nem exceder  a noventa e cinco por  cento do subsídio
mensal  dos  Ministros  dos  Tribunais  Superiores,  obedecido,  em  qualquer  caso,  o
disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;(redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998) (...)”. (Grifos nossos.)

As  mesmas  disposições  constam  do  caput e  §  3º  do  art.  24  e  do  art.  101 da
Constituição do Estado.

A propósito, já decidiu o próprio TJMG:
“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  MUNICÍPIO  DE  BELO

HORIZONTE  -  LEI  MUNICIPAL  8.938/04  -  EFICÁCIA EXAURIDA -  ADMITIRAM
PARCIALMENTE  A  REPRESENTAÇÃO  -  LEI  Nº  9.627/08  -  VINCULAÇÃO  DO
SUBSÍDIO  DOS  VEREADORES  AOS  DOS  DEPUTADOS  ESTADUAIS  -
IMPOSSIBILIDADE  -  VIOLAÇÃO  AO  ARTIGO  24,  §  3º,  DA  CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL, E AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS - LEI
9.676/08 - VINCULAÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO, DO
SECRETARIADO MUNICIPAL E DOS AGENTES A ESTE EQUIPARADOS AOS DOS
SERVIDORES  PÚBLICOS  EM  GERAL  -  IMPOSSIBILIDADE  -  TRATAMENTO
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JURÍDICO DIFERENCIADO - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. I - Não se admite ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto seja
norma revogada ou de eficácia exaurida. II - É vedado vincular ou equiparar espécies
remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 24, §
3º, da CE). III - Sob pena de violação ao princípio da autonomia dos entes federados,
a Constituição não autoriza a pura e simples vinculação dos subsídios de Vereadores
ao  dos  Deputados  Estaduais  de  maneira  que  qualquer  aumento  no  valor  destes
implique,  automaticamente,  o  aumento  dos  subsídios  daqueles.  IV  -  Vincular  o
reajuste  dos  subsídios  dos  detentores  de  mandato  eletivo  e/ou  dos  Secretários
Municipais aos dos vencimentos dos servidores públicos em geral é, nas palavras do
Ministro Carlos Ayres Britto, unir o que a nossa Constituição separou, generalizar o
que a Lei Maior particularizou (ADI 3.491, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2006).”
(Número  1.0000.09.512715-5/000;  Relator:  Des.(a)  Alexandre  Victor  de  Carvalho;
Data do Julgamento: 23/03/2011).

Similarmente, consta da jurisprudência do STF:
“AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  RESOLUÇÕES  DA CÂMARA

LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE O REAJUSTE DA
REMUNERAÇÃO  DE  SEUS  SERVIDORES.  RESERVA DE  LEI.  I.  PRELIMINAR.
REVOGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS APÓS A PROPOSITURA DA
AÇÃO DIRETA. FRAUDE PROCESSUAL. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. (…)
II. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE
LEI.  A  Emenda  Constitucional  19/98,  com  a  alteração  feita  no  art.  37,  X,  da
Constituição, instituiu a reserva legal para a fixação da remuneração dos servidores
públicos. Exige-se, portanto, lei formal e específica. A Casa Legislativa fica apenas
com a iniciativa de lei. Precedentes: ADI-MC 3.369/DF, Relator Min. Carlos Velloso,
DJ 02.02.05; ADI-MC 2.075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.06.2003. As resoluções
da  Câmara  Distrital  não  constituem  lei  em  sentido  formal,  de  modo  que  vão  de
encontro  ao  disposto  no  texto  constitucional,  padecendo,  pois,  de  patente
inconstitucionalidade, por violação aos artigos 37, X; 51, IV; e 52, XIII, da Constituição
Federal.  III.  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  JULGADA
PROCEDENTE.”  (ADI  3306  /  DF  -  DISTRITO  FEDERAL;  Relator:  Min.  GILMAR
MENDES; Julgamento: 17/03/2011).
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“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: REMUNERAÇÃO:
RESERVA DE LEI. CF, ART. 37, X; ART. 51, IV, ART. 52, XIII. ATO CONJUNTO Nº 01,
DE  05.11.2004,  DAS  MESAS  DO  SENADO  FEDERAL  E  DA  CÂMARA  DOS
DEPUTADOS. I. - Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a
Constituição o princípio da reserva de lei.  É dizer,  em tema de remuneração dos
servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X,
art. 51, IV, art. 52, XIII. II. - Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto nº 01, de
05.11.2004,  das  Mesas  do  Senado  Federal  e  da  Câmara  dos  Deputados.  III.  -
Cautelar  deferida.”  (ADI  3369  MC  /  DF  -  DISTRITO  FEDERAL;  Relator(a):  Min.
CARLOS VELLOSO; Julgamento: 16/12/2004).

Por essas razões, propomos a supressão do art. 46 do projeto.
A proposição também atribuiu nova redação ao art. 114 da Lei Complementar nº 59,

de 2001, na forma do art. 47 do Projeto de Lei Complementar nº 59, de 2014, que
disciplina as verbas a que tem direito o magistrado.

Comparando-se o texto da projeto de lei  com o artigo correspondente da lei  em
vigor, seriam realizadas as seguintes alterações em relação às verbas devidas aos
magistrados:  a)  previsão  do  pagamento  de  diárias  e  de  despesas  de  transporte
independentemente  de  regulamentação  por  resolução  do  Tribunal  de  Justiça;  b)
substituição do reembolso das despesas de transporte e mudança pelo pagamento
equivalente a um subsídio a título de custeio de despesas de mudança, em casos de
remoção e promoção para outra comarca (inciso II); c) instituição de auxílio anual no
valor de metade do subsídio mensal para aquisição de livros, digitais e material de
informática (inciso III); d) instituição de gratificação mensal pelo exercício de direção
de  foro  (inciso  V);  e)  instituição  de  gratificação  mensal  pelo  exercício  de  turma
recursal (inciso VI); f) substituição de um terço dos subsídios, em razão de férias, por
dois terços; g) instituição do auxílio-saúde (inciso X); h) previsão de regulamentação
auxílio-moradia por resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça (inciso XI);
i) instituição do auxílio-alimentação (inciso XII).

Com relação às vantagens pecuniárias que estão sendo criadas na proposição em
estudo,  impende  esclarecer  que  foram  adequadas,  no  substitutivo,  ao  regime  de
subsídio previsto constitucionalmente e à transparência que deve pautar toda a ação
administrativa.
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Objetivando adequar o texto do projeto ao regime remuneratório dos magistrados,
propomos que o pagamento das gratificações mensais pelo exercício de direção de
foro e de turma recursal, em virtude de seu caráter remuneratório, se condicione à
regulamentação legal. Propomos também que as despesas para aquisição de livros
jurídicos, digitais e material de informática (auxílio aperfeiçoamento profissional) e as
relativas ao auxílio-saúde sejam realizadas mediante reembolso.

Quanto  ao  auxílio-saúde,  em  virtude  da  inexistência  de  parâmetro  no  texto  do
projeto, propomos o reembolso limitado a 10% (dez por cento) do subsídio mensal e,
no que se refere ao auxílio aperfeiçoamento profissional, o limite proposto é de até
metade do subsídio mensal.

Adequando a redação da proposição, ao considerar que o período de férias dos
magistrados é de 60 dias, revimos o dispositivo proposto de forma a prever que o
pagamento de um terço de férias se refira a cada período de 30 dias, considerando
que, em vista do princípio da isonomia, a regra é o pagamento de um terço de férias
para os agentes públicos.

Dessa forma, procuramos incorporar ao texto do Substitutivo nº 1, ora apresentado,
somente as verbas que estão sendo criadas, em obediência à técnica legislativa.

Registramos  que o  Tribunal  de  Justiça,  em resposta  ao  requerimento  aprovado
nesta Comissão, enviou a estimativa do impacto financeiro-orçamentário para este
exercício e para os dois subsequentes, conforme determina o §1º do art. 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 2000), em relação ao auxílio
anual  no  valor  de metade do subsídio  mensal  para aquisição de livros,  digitais  e
material de informática e aos dois terços do valor dos subsídios, em razão das férias.

Por essas razões, propomos nova redação ao art. 114, da Lei Complementar nº 59,
de 2001.

Por  fim, com o objetivo de adequarmos a proposição à justificação apresentada
pelo  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  com  a  alegação  de  que “o  projeto  de  lei
abordou temas alusivos unicamente à organização judiciária, de regra, sem promover
alterações na seara da divisão”, julgamos oportuno suprimir os arts. 108 e 112.

É importante registrar, por fim, a necessidade de ser observado o limite temporal
previsto no disposto do parágrafo único do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei Complementar nº 59/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera  a  Lei  Complementar  n°  59,  de  18  de  janeiro  de  2001,  que  contém  a
organização  e  a  divisão  judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  dá  outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 1° da Lei Complementar n° 59, de 18 de janeiro de 2001,

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

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

Art. 2° - O parágrafo único do art. 4° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
Parágrafo único - O Juiz poderá transferir a realização de atos judiciais da sede

para os distritos.”.
Art. 3° - O caput e os §§ 2° e 4° do art. 6° da Lei Complementar n° 59, de 2001,

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

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

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

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

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

automaticamente criados os seus serviços notariais e de registro.”.
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Art. 4° - O § 3° do art. 8°-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 8°-A - (...)
§  3°  -  Atuarão  nas  Centrais  de  Conciliação  conciliadores  não  remunerados

escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, facultada a
escolha entre estagiários dos cursos de direito, de psicologia, de serviço social e de
relações públicas.”.

Art. 5° - Os §§ 1°, 4° e 5° do art. 9° da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9° - (...)
§ 1° - Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e as suas

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

(…)
§ 4° -  O órgão competente do Tribunal  de Justiça determinará a instalação dos

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

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

Art. 6° - Ficam acrescentados ao art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os
seguintes §§ 6° a 9°, renumerando-se os demais, e o seguinte § 17, passando os §§
3°, 5° e 8°, este renumerado como § 12, a vigorar com a seguinte redação:

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

houver penitenciária.
(...)
§ 5° - O Poder Judiciário do Estado contará com duzentos e dez cargos de Juiz de

Direito Substituto, cuja lotação caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça.
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§ 6° - Os Juízes de Direito Substitutos, até o limite de 1/3 (um terço) dos cargos,
terão lotação nas comarcas-sede das regiões administrativas, que serão delimitadas
por  ato  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça,  cabendo-lhes  substituir  os
titulares das comarcas integrantes da região administrativa, quando em férias, licença
ou afastamentos, com competência plena.

§ 7° - Os cargos vagos postos em concurso público para ingresso na magistratura
serão  providos  por  escolha  dos  Juízes  de  Direito  Substitutos,  na  ordem  de
classificação no certame que lograram êxito.

§ 8° - Enquanto durar a substituição, os Juízes de Direito Substitutos farão jus ao
recebimento de subsídio correspondente à mudança de entrância.

§ 9° - Existindo interesse da administração, os cargos de Juiz de Direito Substituto
que vagarem na região administrativa poderão ser aproveitados para remoção dos
Juízes de Direito Substitutos.

(...)
§ 12 - O Tribunal de Justiça, na forma definida em seu regimento interno, poderá

criar Postos de Atendimento Judiciário - PAJs - nas comarcas com população acima
de trezentos mil  habitantes com estrutura de pronto atendimento ao cidadão e ao
advogado, para distribuição de feitos, protocolo de petições, central de certidões e
serviço de atendimento ao cidadão.

(...)
§ 17 - Poderá o Presidente do Tribunal de Justiça, após ouvir o órgão competente

do TJMG, designar grupo de, no mínimo, três Juízes em cooperação para atuar em
vara ou comarca, quando ficar constatado que o Juiz titular está sob ameaça, para
atuação conjunta, em prazo não inferior a noventa dias.”.

Art. 7° - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 14-
A:

“Art. 14-A - O Presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar até cinco Juízes
de Direito para servirem como auxiliares da Presidência e das Vice-Presidências, os
quais ficarão afastados de suas funções, sem prejuízo da antiguidade e do direito à
promoção.

Parágrafo único - O Presidente do Tribunal poderá convocar Juízes Auxiliares acima
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do limite previsto no  caput,  desde que se justifique a medida, após autorização do
órgão competente do TJMG e observada a legislação nacional pertinente.”.

Art. 8° - O inciso II do caput do art. 16 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - (…)
II - o Órgão Especial do Tribunal de Justiça;”.
Art.  9°  -  O Capítulo V do Título I  do Livro II  passa a denominar-se: “Do Órgão

Especial do Tribunal de Justiça”.
Art. 10 - O art. 18 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  18 -  O Órgão Especial do Tribunal  de Justiça é composto de vinte e cinco

Desembargadores,  respeitada  a  representação  de  advogados  e  membros  do
Ministério Público prevista no art. 94 da Constituição da República, para o exercício
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal
Pleno, provendo-se treze das vagas por antiguidade e doze por eleição pelo Tribunal
Pleno, à medida que ocorrerem.

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

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao membro do Tribunal na qualidade de
convocado por período igual ou inferior a seis meses.”.

Art. 11 - O art. 23 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Parágrafo  único  -  A Corregedoria-Geral  de  Justiça  terá  funções  fiscalizadora  e
disciplinar sobre os órgãos auxiliares do Tribunal de Justiça.”.

Art. 12 - O art. 26 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art.  26  -  Os  Juízes  Auxiliares  da  Corregedoria  exercerão,  por  delegação,  as
atribuições do Corregedor-Geral de Justiça relativamente aos Juízes de Direito, aos
servidores do Poder Judiciário e aos notários e registradores e seus prepostos.

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

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

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

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

Art. 13 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 46-
A:

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

§ 1° - A convocação será feita dentre os integrantes da primeira quinta parte da lista
de antiguidade na entrância especial,  após escolha por maioria absoluta do órgão
competente do Tribunal de Justiça, em votação aberta e fundamentada, observados
os critérios e as vedações previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, nas
resoluções do Conselho Nacional de Justiça e no Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.

§  2°  -  Aos  Juízes  convocados  serão  destinados  o  gabinete  e  a  assessoria  do
Desembargador substituído, podendo o Presidente do Tribunal proceder à nomeação
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de  servidores,  após  indicação  do  Desembargador  substituto,  caso  inexista  no
gabinete a assessoria respectiva.

§ 3° - Encerrado o período de convocação, os autos dos processos em poder do
Juiz  de  Direito  convocado  serão  encaminhados  ao  Desembargador  substituído,
ressalvados aqueles em que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos
em pauta de julgamento.

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

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

Art. 14 - O inciso III do art. 52 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 52 - (...)
III - Juizados Especiais.”.
Art. 15 - O art. 53 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 53 - A investidura inicial ocorrerá com a posse e o exercício nas funções do

cargo  de  Juiz  de  Direito  Substituto,  decorrente  de  nomeação  pelo  Presidente  do
Tribunal de Justiça.”.

Art. 16 - O art. 54 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 17 - A alínea “a” do inciso I e os incisos IX, XIV, XV, XVII, XXII, XXV, XXIX, XXX,
XXXI e XXXIX do art. 55 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com
a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso XLII:

“Art. 55 - (...)
I - (...)
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a) crime ou contravenção, dentro de sua atribuição;
(...)
IX - conceder fiança, nos termos da lei;
(...)
XIV - dar a Juiz de Paz, a servidor do Poder Judiciário e a delegatário de serviço de

notas e de registro instruções necessárias ao bom desempenho de seus deveres;
XV - proceder mensalmente, exceto na Comarca de Belo Horizonte, à fiscalização

dos  registros,  físicos  ou  virtuais,  referentes  ao  serviço  judiciário  da  comarca,
conferindo-os, anotar irregularidade encontrada e cominar pena, na forma da lei;

(...)
XVII  -  comunicar  ao  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  as  suspeições

declaradas, dispensada a indicação da razão quando se tratar de motivo íntimo;
(...)
XXII - abrir testamento e decidir sobre o seu cumprimento, na forma da lei;
(…)
XXV - conceder dispensa de impedimento de idade para casamento da menor de

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

da lei;
XXX  -  exercer  atribuições  de  Juiz  Diretor  de  Foro,  de  Vara  da  Infância  e  da

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

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

(...)
XXXIX - verificar quinzenalmente a saída de processos, apondo visto nos atos de

registros de carga e descarga, físicos ou virtuais, e tomar providências para que os
autos retornem, quando ultrapassados os prazos legais;

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

Art.  18  -  Fica acrescentado ao art.  57 da Lei  Complementar  n°  59,  de 2001,  o
seguinte inciso III:

“Art. 57 - (...)
III - processar e julgar as ações relativas a usucapião.”.
Art. 19 - O caput do art. 59 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

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

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

Art. 20 - O inciso X do caput e o parágrafo único do art. 61 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61 - (...)
X  -  proceder  à  correição  permanente  da  polícia  judiciária  e  dos  presídios  da

comarca e propor ao Corregedor-Geral de Justiça medidas que visem à melhoria do
serviço ou da execução da pena.

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

Art. 21 - O art. 62 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  62  -  Compete  ao  Juiz  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  exercer  as
atribuições definidas na legislação especial sobre criança e adolescente, bem como
as  de  fiscalização,  orientação  e  apuração  de  irregularidades  de  instituições,
organizações  governamentais  e  não  governamentais,  abrigos,  instituições  de
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atendimento  e  entidades  congêneres  que  lidem  com  crianças  e  adolescentes,
garantindo-lhes medidas de proteção.

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

Art. 22 - O art. 62-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Parágrafo  único  -  Sempre  que  considerar  necessário  à  eficiente  prestação
jurisdicional, o Juiz de Direito se fará presente no local ou região do litígio.”.

Art. 23 - O parágrafo único do art. 62-C da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

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

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

Art. 24 - O caput e o § 1° do art. 64 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 64 - A direção do Foro, sede privativa dos serviços judiciais, é exercida, na
Comarca de Belo Horizonte, pelo Corregedor-Geral de Justiça ou por Juiz Auxiliar da
Corregedoria por ele designado e, nas comarcas do interior, pelo Juiz de Direito ou,
havendo  mais  de  um  Juiz,  pelo  que  for  designado  bienalmente  pelo  Corregedor-
Geral, permitida a recondução.

§ 1° - Nas comarcas do interior com duas ou mais varas, se existir interesse público
que recomende a dispensa do Diretor do Foro antes de se completar o biênio de sua
designação, o Corregedor-Geral de Justiça o dispensará e comunicará imediatamente
a decisão ao órgão competente do Tribunal de Justiça.”.
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Art. 25 - Os incisos I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X e XIV do caput e os §§ 2° e 3° do art.
65 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a redação que segue,
ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

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

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

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

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

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

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

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

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

VIII - remeter, até o dia vinte de cada mês, à Secretaria do Tribunal de Justiça, com
seu visto, o registro de frequência dos servidores do foro;

IX - encaminhar as escalas de férias dos servidores do foro judicial à Secretaria do
Tribunal de Justiça até o último dia útil do mês de outubro;

X - averiguar incapacidade física ou mental de servidor do foro judicial e do Serviço
de Notas e de Registros, instaurando regular processo administrativo, comunicando e
requisitando o apoio da Secretaria do Tribunal de Justiça;

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

Tribunal  de  Justiça,  o  inventário  dos  bens  móveis  pertencentes  ao  Estado  que
existam na comarca, devolvendo-o devidamente preenchido;
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(...)
§ 2° - Na Comarca de Belo Horizonte, o Corregedor-Geral de Justiça e Diretor do

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

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

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

Art. 26 - Os incisos IV e V do § 1° e o § 2° do art. 68 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 3°:

“Art. 68 - (…)
§ 1° - (...)
IV - por Juiz de Direito com exercício na comarca;
V -  por  Juiz  de  Direito  de comarca substituta,  observada a ordem prevista  nos

incisos I a IV.
§ 2° - Para efeito de substituição por Juiz de Direito de outra vara, em regra, será

observada  a  ordem  mencionada  no  §  2°  do  art.  10  desta  lei  complementar,
substituindo-se  o  Juiz  da  vara  de  numeração mais  alta  pelo  da  menor,  inclusive
quando o Juiz Substituto for lotado em outra comarca.

§ 3° - Ato do Presidente do Tribunal de Justiça definirá quem substituirá e sob que
condições.”.

Art. 27 - O art. 70 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 70 - Quando o Juiz se declarar suspeito ou impedido, no mesmo despacho
determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal, observando o disposto nos
arts. 66 a 69, permanecendo o feito vinculado à vara originária.”.

Art. 28 - O § 3° do art. 76 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:
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“Art. 76 - (...)
§ 3° - O Presidente do Tribunal do Júri fará anualmente a revisão da lista de jurados

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

Art. 29 - A Subseção II da Seção II do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei
Complementar  n°  59,  de  2001,  passa  a  denominar-se:  “Da  Competência  e  da
Atribuição”.

Art. 30 - A Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei Complementar n°
59, de 2001, passa a denominar-se: “Dos Juizados Especiais”.

Art. 31 - O inciso I do art. 82 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 82 - (...)
I - a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais;”.
Art. 32 - A Subseção II da Seção III do Capítulo II do Título III do Livro II da Lei

Complementar n° 59, de 2001, passa a denominar-se: “Da Supervisão do Sistema
dos Juizados Especiais”.

Art. 33 - O art. 83 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 83 - As atividades do Sistema dos Juizados Especiais serão supervisionadas
por órgão colegiado específico do Tribunal de Justiça, com composição e atribuições
previstas no regimento interno deste.”.

Art. 34 - O art. 84 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 84 - Para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões dos Juizados
Especiais, as comarcas poderão ser reunidas em grupos jurisdicionais, constituídos
por  uma ou  mais  Turmas  Recursais,  mediante  proposta  e  aprovação dos  órgãos
competentes do Tribunal de Justiça.

§ 1° - Cada Turma Recursal será composta por, no mínimo, três Juízes de Direito,
escolhidos  entre  os  que  atuam  nas  comarcas  integrantes  do  respectivo  grupo
jurisdicional e que, preferencialmente, pertençam ao Sistema dos Juizados Especiais.
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§ 2° - Os integrantes da Turma Recursal serão designados para um período de dois
anos,  vedada  a  recondução,  salvo  quando  não  houver  outro  Juiz  na  sede  do
respectivo grupo jurisdicional.

§ 3° - É vedada ao Juiz de Direito indicado para integrar Turma Recursal a recusa à
indicação e à primeira recondução.

§  4°  -  Mediante  proposta e  aprovação dos  órgãos competentes  do Tribunal  de
Justiça, poderá o Juiz de Direito ser designado para atuar, de forma exclusiva, em
Turma Recursal, desde que o Presidente do Tribunal de Justiça previamente designe
Juiz  Auxiliar  ou  Substituto  para  responder  por  suas  atribuições  enquanto  durar  o
afastamento.

§ 5° - Quando não houver designação para atuar de forma exclusiva, o número de
processos  julgados  pelo  Juiz  de  Direito  como  relator  de  Turma  Recursal  será
compensado na distribuição de processos da sua vara de origem.

§ 6° - O Tribunal de Justiça, por seus órgãos competentes, poderá criar Turmas
Recursais, definindo, no ato da criação, sua sede e competência territorial.

§  7°  -  A designação  dos  Juízes  de  Turma  Recursal  será  precedida  de  edital,
obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento.

§  8°  -  Não  havendo  candidatos  inscritos,  a  designação  dos  Juízes  de  Turma
Recursal prescindirá da exigência prevista no § 7°.

§ 9° - Os processos em que o Juiz atuar como relator serão contados no seu mapa
de produtividade.

§ 10 - A cada grupo jurisdicional corresponderá uma Secretaria, na forma de ato
normativo expedido pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.”.

Art. 35 - O caput do art. 84-A, o art. 84-B, o § 12 do art. 84-C e o § 2° do art. 84-D
da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 84-A - Compete à Turma Recursal processar e julgar recursos, embargos de
declaração de seus acórdãos e mandados de segurança contra atos de Juízes de
Direito do Sistema dos Juizados Especiais e contra seus próprios atos, bem como o
habeas corpus impetrado contra atos de Juízes de Direito do Sistema, além de outros
previstos em lei.

(...)
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Art. 84-B - Os serviços de escrivania das Turmas Recursais serão realizados na
respectiva Secretaria de Juízo de cada Turma Recursal da comarca-sede, conforme
disposto em ato expedido pelo Tribunal de Justiça.

(...)
Art. 84-C - (...)
§ 12 - A critério do Tribunal de Justiça, um dos Juízes de Direito do Sistema dos

Juizados  Especiais  poderá,  temporariamente,  ser  dispensado  de  suas  atividades
jurisdicionais,  a  fim  de  auxiliar  o  Juiz-Coordenador,  na  hipótese  de  excesso  de
trabalho a cargo deste.

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

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

Art. 36 - O art. 84-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

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

Art.  37 - Os arts.  84-F e 84-G da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

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

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

Art. 38 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 84-
H:
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“Art.  84-H  -  Os  Juizados  Especiais  da  Fazenda  Pública  são  competentes  para
processar,  conciliar,  julgar  e executar causas cíveis de interesse do Estado e dos
municípios, e das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o
valor de sessenta salários mínimos, nos termos da legislação nacional pertinente.”.

Art. 39 - Os arts. 85 e 85-A da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a vigorar
com a seguinte redação:

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

Art. 85-A - Os Juizados Especiais funcionarão em dois ou mais turnos, conforme
horário fixado pelo órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 40 - O Título IV do Livro II da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
como Livro II-A.

Art. 41 - Os arts. 86-A, 86-C e 86-E da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 86-A - Após diplomado, o eleito tomará posse e entrará em exercício perante o
Diretor do Foro.

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

ofício  ou  em face de impugnação apresentada,  o  processo de habilitação para o
casamento e exercer atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional.

(…)
Art. 86-E - A renúncia ao cargo de Juiz de Paz ou de suplente eleitos será feita por

meio de comunicação à Justiça Eleitoral e à Corregedoria-Geral de Justiça, ao passo
que aquele nomeado ad hoc comunicará a renúncia ao Diretor do Foro.”.

Art. 42 - Os §§ 1° e 2° do art. 86-D da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 3°
a 5°:

“Art. 86-D - (...)
§ 1° - Não havendo suplente para a substituição a que se refere o caput, o Diretor
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do Foro, mediante portaria, designará Juiz de Paz  ad hoc,  preferencialmente entre
aqueles suplentes de outras serventias da comarca e que não estejam em exercício
efetivo do cargo.

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

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

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

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

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

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

§  5°  -  Em  caso  de  distritos  ou  subdistritos  criados  ou  desmembrados  após  a
realização das eleições municipais, aplica-se o disposto neste artigo.”.

Art. 43 - O caput e o § 2° do art. 103 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 103 - A lista de antiguidade será revista anualmente pela Secretaria do Tribunal
de Justiça, na primeira quinzena do mês de janeiro.
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(...)
§ 2° - A lista de antiguidade será publicada no Diário do Judiciário pela Secretaria

do Tribunal de Justiça.”.
Art. 44 - O parágrafo único do art. 107 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa

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

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

Art. 45 - Os §§ 1º a 5º do art. 114 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido dos seguintes
incisos IX a XIII:

“Art. 114 - (...)
(...)
IX -  auxílio-aperfeiçoamento profissional,  mediante reembolso, para aquisição de

livros jurídicos, digitais e material de informática, no valor anual de até metade do
subsídio mensal, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça;

X - gratificação mensal pelo exercício de direção do Foro, independentemente da
quantidade de varas instaladas, quando o Juiz de Direito não for afastado da função
jurisdicional, na forma da lei;

XI - gratificação mensal pelo exercício em Turma Recursal, na forma da lei;
XII - auxílio-saúde, mediante reembolso, limitado a 10% (dez por cento) do subsídio

mensal,  conforme  critérios  estabelecidos  em  resolução  do  órgão  competente  do
Tribunal de Justiça;

XIII - auxílio-alimentação, na forma de resolução do órgão competente do Tribunal
de Justiça.

§ 1º - O pagamento a que se refere o inciso I do caput será processado e efetuado,
conforme o caso, pelas Secretarias do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça
Militar.

§  2º  -  O Juiz  de  Direito  Substituto  que tenha alterada  sua lotação fará  jus  ao
ressarcimento do valor equivalente às despesas de mudança e transporte.
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§ 3º - A remoção, a pedido, não dá direito à percepção do pagamento previsto no
inciso  II  do  caput,  mas  somente  ao  reembolso  das  despesas  com  transporte  e
mudança.

§ 4º - O pagamento previsto no inciso III do caput se fará com base no disposto no
Regulamento da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes.

§ 5º - A gratificação a que se refere o inciso XI do caput não será devida quando o
Juiz de Direito for designado para atuar de forma exclusiva em Turma Recursal, na
forma do § 4º do art. 84 desta lei complementar.”.

Art. 46 - O § 2° do art. 123 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 123 - (...)
§  2°  -  Na  hipótese  do  §  1°,  terão  preferência  na  indicação  o  Escrivão  e  os

servidores efetivos lotados na comarca do Juiz de Direito indicado para o plantão.”.
Art. 47 - O art. 127 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

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

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

Art. 48 - O art. 128 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

entidade associativa.”.
Art. 49 - O caput do art. 133 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 133 - A licença-paternidade será concedida pelo prazo de cinco dias úteis, a
licença-maternidade, pelo prazo de cento e oitenta dias, e a decorrente de adoção ou
da obtenção de guarda, pelo prazo previsto no art. 8° da Lei Complementar n° 121,
de 29 de dezembro de 2011.”.

Art. 50 - O inciso II do caput do art. 134 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

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

como dependente no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg -, ascendente, descendente, sogro ou sogra, irmão ou irmã.”.

Art. 51 - O inciso I do art. 135 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

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

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

Art. 52 - O § 2° do art. 140 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 140 - (...)
§ 2° - No caso de extinção da comarca, o magistrado poderá ser aproveitado em

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

Art. 53 - O caput e os incisos IV e V do caput do art. 145 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  145  -  Os  deveres  do  magistrado  são  os  previstos  na  Constituição  da
República, na Constituição do Estado, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no
Código de Ética da Magistratura e na legislação nacional pertinente, dos quais se
destacam:

(…)
IV  -  tratar  com  urbanidade  as  partes,  os  membros  do  Ministério  Público  e  da
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Defensoria Pública, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da
Justiça e atender aos que o procurarem a qualquer momento, quando se tratar de
providência que reclame e possibilite solução de urgência;

V - residir na sede da comarca, salvo autorização motivada do órgão competente do
Tribunal de Justiça;”.

Art. 54 - Os arts. 148 a 154, 155 a 159-A, 160 e 162 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentados à lei os
seguintes arts. 159-B, 159-C, 160-A a 160-D e 162-A a 162-C:

“Art. 148 - São penalidades aplicáveis ao magistrado:
I - advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV - disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória;
VI - demissão.
§ 1° - As penas de advertência e de censura são aplicáveis somente aos Juízes de

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

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

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

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

Art.  149  -  A  pena  de  advertência  será  aplicada  no  caso  de  negligência  no
cumprimento dos deveres do cargo.

Art. 150 - A pena de censura será aplicada na reiteração da negligência e nos casos
de procedimento incorreto,  se a infração não justificar  a imposição de pena mais
grave.
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Art. 151 - A pena de remoção compulsória será aplicada quando:
I - a permanência do Juiz de primeiro grau em sua sede jurisdicional for prejudicial

ao prestígio e ao bom funcionamento do Poder Judiciário;
II  -  o  prestígio  do magistrado e a  prestação jurisdicional  na comarca estiverem

comprometidos em razão de outros fatos que envolvam a pessoa do Juiz de Direito.
Art. 151-A - A remoção compulsória finalizará:
I - com o aproveitamento do magistrado em outra comarca;
II  -  com a  decretação  da aposentadoria compulsória,  no  caso de o  magistrado

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

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

§ 1° - A disponibilidade terá a duração máxima de três meses, podendo o órgão
competente do Tribunal de Justiça prorrogá-la pelo mesmo prazo.

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

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

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

Art. 153 - A aposentadoria compulsória será decretada quando:
I  -  o  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça  reconhecer  que  o  magistrado  é

reiteradamente negligente no cumprimento de seus deveres;
II  -  o magistrado proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o

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

Art. 154 - A pena de demissão será aplicada ao Juiz de Direito Substituto, durante o
biênio do estágio, quando:

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

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

atividades do Poder Judiciário;
V - violar as proibições contidas na Constituição da República e nas leis.
Parágrafo único - Dar-se-á a demissão, com automático afastamento das funções,

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

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

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

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

(...)
Art. 156 - O processo administrativo disciplinar poderá ter início, em qualquer caso,

por determinação:
I - do Conselho Nacional de Justiça;
II - do Tribunal de Justiça, mediante:
a) representação fundamentada do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia

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

b) proposta do Corregedor-Geral  de Justiça, no caso de magistrado de primeiro
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grau, ou do Presidente do Tribunal respectivo, quando se tratar de Desembargador.
Art.  157 - Qualquer pessoa devidamente identificada e com endereço conhecido

poderá representar, por escrito, a respeito de abuso, erro, irregularidade ou omissão
imputada a magistrado.

Art. 158 - Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo órgão competente
do  Tribunal  de  Justiça,  a  autoridade  responsável  pela  acusação  concederá  ao
magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da
cópia do teor da acusação e das provas existentes.

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

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

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

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

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

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

§ 7° - O relator será sorteado entre os integrantes do órgão competente do Tribunal
de Justiça, não havendo revisor.
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§ 8° - Não poderá ser relator o magistrado que dirigiu o procedimento preparatório,
ainda que não seja mais Corregedor-Geral de Justiça.

§ 9° -  O processo administrativo disciplinar  será concluído no prazo de cento e
quarenta  dias,  prorrogável,  quando  imprescindível  para  o  término  da  instrução  e
houver motivo justificado, mediante deliberação do órgão competente do Tribunal de
Justiça.

Art.  159 -  O Tribunal  de Justiça,  pela  maioria  absoluta  dos membros  do  órgão
competente  e  na  oportunidade  em  que  determinar  a  instauração  do  processo
administrativo disciplinar, decidirá fundamentadamente sobre o afastamento do cargo
do magistrado até a decisão final ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno,
por  prazo  determinado,  assegurado  ao  magistrado  afastado  o  recebimento  do
subsídio integral.

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

Art. 159-A - Instaurado o processo administrativo disciplinar, o relator determinará a
citação do magistrado para apresentar as razões de defesa e as provas que entender
necessárias em cinco dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão com a respectiva
portaria, observando-se que:

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

II - o magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao
Corregedor-Geral de Justiça e ao Presidente do Tribunal o endereço em que receberá
citações, notificações ou intimações;

III - quando o magistrado estiver em lugar incerto ou não sabido, será citado por
edital,  com prazo de trinta dias,  a ser  publicado uma vez no  Diário do Judiciário
Eletrônico;

IV - será considerado revel o magistrado que, regularmente citado, não apresentar
defesa no prazo assinado;

V -  declarada a revelia,  o relator  poderá designar  defensor dativo ao requerido,
concedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa.
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Art.  159-B -  Decorrido  o prazo para a apresentação da defesa prévia,  o relator
decidirá sobre a realização dos atos de instrução e a produção de provas requeridas,
determinando de ofício outras que entender necessárias.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 159-C - Finda a instrução, o magistrado ou seu defensor terá dez dias para
manifestação sobre a instrução e mais dez dias para apresentar as razões finais.

Art.  160 - O julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado em
sessão pública e serão fundamentadas todas as decisões, inclusive as interlocutórias.

§ 1° - Em determinados atos processuais e de julgamento, poderá ser limitada a
presença às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, desde que a
preservação da intimidade não prejudique o interesse público.

§ 2° - Para o julgamento, que será público, será disponibilizado aos integrantes do
órgão  julgador  acesso  à  integralidade  dos  autos  do  processo  administrativo
disciplinar.
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§ 3° - O Presidente do Tribunal e o Corregedor-Geral de Justiça terão direito a voto.
§  4° -  O Tribunal  comunicará à  Corregedoria  Nacional  de Justiça,  no prazo de

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

Art. 160-A - A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria
absoluta dos membros do órgão competente do Tribunal de Justiça.

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

Art. 160-B - Entendendo o Tribunal que existem indícios de crime de ação pública
incondicionada, o seu Presidente remeterá ao Ministério Público cópia dos autos.

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

Art.  160-C - O processo disciplinar contra Juiz de Direito Substituto não vitalício
será  instaurado  dentro  do  biênio  previsto  no  art.  95,  inciso  I,  da  Constituição da
República, mediante indicação do Corregedor-Geral ao Tribunal, seguindo o disposto
nesta lei complementar.

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

§ 2° - Negada a vitaliciedade, o Presidente do Tribunal expedirá o ato de demissão.
§ 3° -  O Juiz de Direito  Substituto  não vitalício  terá seu processo confirmatório

suspenso e será demitido quando transitar em julgado a decisão que lhe imponha
pena.

Art. 160-D - O prazo de prescrição de falta funcional praticada por magistrado é de
cinco anos, contado a partir da data em que o Tribunal tomou conhecimento do fato.

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

§ 2° - A interrupção da prescrição ocorre com a decisão do órgão competente do
Tribunal  de  Justiça  que  determinar  a  instauração  do  processo  administrativo
disciplinar.
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§ 3° - O prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr a partir do 141° dia
após a instauração do processo administrativo disciplinar.

§ 4° - A prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar,
prevista no § 9° do art. 158, não impede o início da contagem do prazo prescricional
de que trata o § 3°.

(...)
Art.  162  -  A  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  bem  como  as

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

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

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

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

Art. 55 - A Seção III do Capítulo XI do Título I do Livro III da Lei Complementar n°
59, de 2001, constituída pelos arts. 156 a 162-C, passa a vigorar sem a divisão em
Subseções I e II e a denominar-se: “Do Processo Administrativo Disciplinar”.

Art. 56 - O caput do art. 164 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 1° e 2°,
passando seu parágrafo único a vigorar como § 3°:

“Art. 164 - O ingresso na Magistratura se fará no cargo de Juiz de Direito Substituto,
mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, perante Comissão de
Concurso integrada por Desembargadores e representante do Conselho Seccional da
Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  cujos  nomes  devem  ser  indicados  pelo
Superintendente da EJEF e aprovados pelo órgão competente do Tribunal de Justiça.

§  1°  -  A  Comissão  de  Concurso  poderá  exercer  as  funções  de  Comissão
Examinadora.
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§ 2° - Caso haja Comissão Examinadora distinta da Comissão de Concurso, sua
composição deve observar o disposto no caput .”.

Art. 57 - O inciso VI do caput e os §§ 1° e 2° do art. 165 da Lei Complementar n°
59, de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - (...)
VI - contar pelo menos três anos de efetivo exercício, a partir da colação de grau,

como magistrado, Promotor de Justiça, Defensor Público, advogado, serventuário da
Justiça, ou de atividade para cujo exercício seja exigida a utilização preponderante do
direito;

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

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

necessários à comprovação dos requisitos relacionados nos incisos I a VII do caput.”.
Art. 58 - O art. 166 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 166 - O concurso será precedido de edital, com prazo mínimo para inscrição

de trinta dias, contendo as exigências desta lei complementar e do Conselho Nacional
de Justiça, mediante publicação integral, pelo menos uma vez, no Diário do Judiciário
Eletrônico e outras duas vezes por extrato.”.

Art. 59 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 170-
B:

“Art.  170-B  -  O  processo  de  vitaliciamento  obedecerá  às  normas  fixadas  no
Regimento Interno do Tribunal.”.

Art. 60 - O caput do art. 171 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 171 - Ocorrendo vaga a ser provida, o Tribunal de Justiça publicará, no Diário
do  Judiciário  Eletrônico,  edital  com  prazo  de  quinze  dias  para  inscrição  dos
candidatos.”.

Art. 61 - Ficam acrescentados ao art. 172 da Lei Complementar n° 59, de 2001, os
seguintes §§ 3° a 6°:
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“Art. 172 - (...)
§ 3° - Na avaliação da presteza será distinguido o Juiz de Direito que, sem prejuízo

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

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

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

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

Art. 62 - O inciso III do § 7° do art. 173 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 173 - (…)
§ 7º - (...)
III  -  estiver  submetido  a  processo  administrativo  disciplinar  que  o  sujeite  às

penalidades  previstas  nesta  lei  complementar,  exceto  as  penas  de  advertência  e
censura;”.

Art. 63 - O § 1° do art. 179 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 179 - (...)
§ 1° - Para obter remoção o Juiz de Direito deverá contar mais de um ano de efetivo

exercício na comarca ou vara, tendo preferência o Juiz mais antigo na entrância.”.
Art. 64 - O art. 182 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 182 - A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF -, órgão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, tem como Superintendente o 2°-Vice-Presidente do
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Tribunal  e  destina-se  precipuamente  à  seleção  e  à  formação  de  magistrados  e
servidores, além de gerir a informação especializada da instituição.”.

Art.  65 - Os arts.  184 e 184-A da Lei Complementar n°  59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

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

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

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

Art.  66 - Fica acrescentado ao art. 187 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o
seguinte § 1°, renumerando-se os demais:

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

e do Corpo de Bombeiros Militar, o bacharelado em direito.”.
Art. 67 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte art. 189-

A:
“Art.  189-A -  O Corregedor da Justiça Militar  poderá designar Juiz de Direito do

Juízo  Militar  para  servir  como  Cooperador  em  Auditoria  cujo  serviço  estiver
acumulado.

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

§ 2° - No ato de designação deverá constar a indicação genérica dos feitos em que
atuará o Cooperador.”.
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Art.  68 -  O inciso V do art.  200 da Lei Complementar n° 59,  de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 200 - (...)
V - atuar singularmente como Juiz Cooperador para processar e julgar as ações

judiciais cíveis e criminais determinadas pelo Juiz Corregedor da Justiça Militar;”.
Art. 69 - Ficam acrescentados à Lei Complementar n° 59, de 2001, os seguintes

arts. 200-A e 200-B:
“Art. 200-A - O Juiz de Direito do Juízo Militar será substituído quando se afastar do

exercício, temporária ou eventualmente, na forma regulada pelo Tribunal de Justiça
Militar.

Parágrafo  único  -  O  Juiz  de  Direito  Titular  de  cada  Auditoria  Militar  será
automaticamente substituído pelo Juiz de Direito Substituto da respectiva Auditoria,
enquanto não ocorrer a designação prevista no caput.

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

Art. 70 - O Capítulo IV do Título II do Livro IV da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passa a denominar-se “Do Juiz de Direito do Juízo Militar”, ficando dividido em Seção
I,  denominada  “Da  Competência”,  composta  pelos  arts.  199  e  200,  e  Seção  II,
denominada “Da Substituição do Juiz de Direito do Juízo Militar”, composta pelos arts.
200-A e 200-B.

Art. 71 - O art. 201 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

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

Art. 72 - O inciso II do art. 214 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 214 - (...)



1296
____________________________________________________________________________

II - inexistindo Defensor Público designado na forma do art. 201, nomear advogado
dativo ao acusado que não o tiver e curador ao ausente e nos demais casos previstos
em lei;”.

Art. 73 - O inciso I do art. 217 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 217 - (...)
I - o Presidente do Tribunal de Justiça Militar, a seus Juízes;”.
Art. 74 - O art. 236 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 236 - Nos Tribunais e nos Fóruns haverá órgãos auxiliares da Justiça.”.
Art. 75 - O inciso II do art. 237 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 237 - (...)
II - a Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça;”.
Art.  76 - Fica acrescentado ao art. 238 da Lei Complementar n° 59, de 2001, o

seguinte inciso VI:
“Art. 238 - (...)
VI - as Secretarias dos grupos jurisdicionais de Turmas Recursais.”.
Art. 77 - O Capítulo II do Título II do Livro V da Lei Complementar n° 59, de 2001,

passa a denominar-se: “Da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça”.
Art. 78 - O art. 242 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  242  -  O  Tribunal  de  Justiça  estabelecerá,  por  meio  de  regulamento,  a

organização e as  atribuições da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça,  que
será integrada administrativa e financeiramente à Secretaria do Tribunal de Justiça e
funcionará sob a superintendência do Corregedor-Geral de Justiça.”.

Art. 79 - O art. 243 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 243 - O Quadro dos Servidores da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça
será fixado conforme o disposto no art. 240, e a nomeação será feita de acordo com o
art. 241.”.
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Art. 80 - Os §§ 1° e 2° do art. 250 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 250 - (...)
§ 1° - A lotação e as atribuições dos cargos previstos no caput serão estabelecidas

em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
§ 2° -  O ingresso nas carreiras previstas no inciso I do  caput far-se-á mediante

aprovação  em  concurso  público,  perante  comissão  examinadora  nomeada  e
composta nos termos estabelecidos no regimento interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 81 - O art. 251 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  251  -  A cada  vara,  unidade  jurisdicional  dos  Juizados  Especiais  e  grupo
jurisdicional de Turmas Recursais corresponde uma Secretaria de Juízo.”.

Art. 82 - O art. 253 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 253 - Os quadros de lotação dos Serviços Auxiliares da Justiça serão fixados
em ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 83 - O § 3° do art. 260 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar
com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 260 - (…)
§ 3° -  O requerimento a que se refere o  caput deverá conter  manifestação dos

Juízes de Direito Diretores de Foro das comarcas envolvidas.
§ 4° -  Será motivada a manifestação do Diretor do Foro contrária ao pedido de

permuta de que trata o caput.”.
Art. 84 - O § 2° do art. 261 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando acrescentados ao artigo os seguintes §§ 5° e 6°:
“Art. 261 - (…)
§ 2° -  O requerimento a que se refere o  caput deverá conter  manifestação dos

Juízes de Direito Diretores de Foro das comarcas envolvidas.
(...)
§ 5° -  Será motivada a manifestação do Diretor do Foro contrária ao pedido de

remoção de que trata o caput.
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§ 6° - Na hipótese do § 3°, o servidor removido fará jus ao recebimento de auxílio
no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) de sua remuneração mensal.".

Art. 85 - O art. 267 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 267 - Não podem trabalhar na mesma Secretaria de Juízo ou serviço auxiliar
servidores  que  sejam  cônjuges,  companheiros  por  união  estável  ou  parentes
consanguíneos ou afins, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau, exceto em
comarcas de vara única.

Parágrafo único -  O disposto no  caput  constará dos editais de concurso público
para ingresso nos quadros de pessoal do Poder Judiciário, ainda que para efeito de
reserva de contingente regional, podendo a lotação ocorrer em Secretaria de Juízo de
outra comarca, observada a conveniência e a oportunidade da administração.”.

Art. 86 - O art. 270 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar a com a
seguinte redação:

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

Art.  87 - O inciso VI do art. 273 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:

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

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

Art. 88 - Os incisos I e IV do caput e o § 1° do art. 289 da Lei Complementar n° 59,
de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 289 - (...)
I - pelo Presidente do Tribunal, por proposição do Corregedor-Geral de Justiça ou

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

suspensão  imposta  aos  servidores  das  Secretarias  do  Tribunal  de  Justiça  e  da
Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau,
sem prejuízo do disposto no inciso V;

(...)
§ 1° - A pena imposta, após o trânsito em julgado da decisão, será anotada nos

registros funcionais do servidor.”.
Art. 89 - O art. 291 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 291 - A autoridade, o superior hierárquico ou o interessado que tiver ciência de

abuso, erro, ilícito, irregularidade ou omissão imputados a servidor das Secretarias do
Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral de Justiça e dos órgãos auxiliares da
Justiça de primeiro grau comunicará o fato ao Corregedor-Geral de Justiça e, no caso
de servidor dos órgãos auxiliares da Justiça de primeiro grau, ao Diretor do Foro da
respectiva  comarca,  remetendo os  elementos  colhidos  para  apuração  mediante  a
instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.”.

Art. 90 - O art. 292 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  292  -  As  denúncias  sobre  abuso,  erro,  ilícito,  irregularidade  ou  omissão
imputados a servidor das Secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral
de  Justiça  e  dos  órgãos  auxiliares  da  Justiça  de  primeiro  grau  serão  objeto  de
apuração, desde que contenham a identificação do denunciante.

Parágrafo único -  Quando o fato narrado evidentemente não configurar  infração
disciplinar ou ilícito penal, ou não atender aos requisitos do  caput, a representação
será arquivada.”.

Art. 91 - Os §§ 1° e 3° do art. 293 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 293 - (...)
§  1°  -  A sindicância  será  realizada  por  Juiz  de  Direito,  servidor  ou  comissão
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composta de servidores estáveis, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato
ou exigido pelo interesse público.

(...)
§  3°  -  Os  trabalhos  de  sindicância  serão  concluídos  no  prazo  de  trinta  dias,

prorrogável  por  igual  período,  a  critério  da  autoridade  que  determinou  sua
instauração.”.

Art. 92 - O caput e o § 2° do art. 296 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passam
a vigorar com seguinte redação:

“Art. 296 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor processado não venha a
influir na apuração dos fatos e prejudicar a coleta de provas ou se os princípios da
administração e o interesse público recomendarem, o Corregedor-Geral de Justiça ou
o Diretor do Foro, na instauração do processo administrativo disciplinar, poderá de
ofício, ou por requerimento da comissão processante, determinar o seu afastamento
do exercício das funções do cargo, por noventa dias, sem prejuízo da remuneração,
prorrogáveis por até igual período.

(...)
§  2°  -  Mediante  requerimento  fundamentado,  a  comissão  processante  poderá

requerer à autoridade instauradora a dilação desse prazo, quando as circunstâncias o
exigirem ou a demora processual decorrer de requerimentos ou atitudes do servidor
processado.”.

Art. 93 - O inciso II do  caput e o § 2° do art. 298 da Lei Complementar n° 59, de
2001, passam a vigorar com a redação que segue, ficando acrescentado ao artigo o
seguinte § 3°, renumerando-se os demais:

“Art. 298 - (...)
II  -  pelo  Corregedor-Geral  de Justiça,  nos casos e na forma previstos  nesta lei

complementar e no regimento interno.
(...)
§  2°  -  O  processo  disciplinar  será  conduzido  por  comissão  composta  de  três

servidores estáveis,  designados pela autoridade instauradora,  que indicará,  dentre
eles,  o seu Presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior  ou de
mesmo nível e ter nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado.
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§ 3° - Se o interesse público o exigir e especialmente quando não houver servidores
de hierarquia superior à do acusado, a comissão poderá ser composta, no todo ou em
parte, por Juízes de Direito, sendo um desses seu Presidente.”.

Art. 94 - O parágrafo único do art. 299 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 299 - (...)
Parágrafo único -  O rito correlato às fases do processo para aplicação de pena

disciplinar aos servidores do Poder Judiciário será estabelecido em ato normativo do
órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 95 - O art. 300 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  300 -  O prazo para a conclusão do processo administrativo  disciplinar  não
excederá noventa dias, contados da data de publicação da portaria de instauração,
admitida a sua prorrogação por igual prazo.

Parágrafo único - Mediante requerimento fundamentado da comissão processante,
a autoridade instauradora poderá deferir a dilação do prazo a que se refere o caput,
quando  as  circunstâncias  o  exigirem  ou  a  demora  processual  decorrer  de
requerimentos ou atitudes do servidor processado.”.

Art. 96 - Fica acrescentado à Lei Complementar n° 59, de 2001, o seguinte Livro V-
A, integrado pelos arts. 300-A a 300-K:

“Livro V-A
Dos Serviços Notariais e de Registro
Art. 300-A - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,

por delegação do poder público.
Art. 300-B - Aplicam-se aos serviços notariais e de registro as regras contidas na

Lei federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, bem como as normas expedidas
pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Parágrafo único - Para os fins previstos na lei a que se refere o caput, a autoridade
competente é o Diretor do Foro da comarca em que for sediado o serviço notarial ou
de registro, ressalvada a competência do Juízo da Vara de Registros Públicos, bem
como o disposto neste livro.
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Art. 300-C - O ingresso na atividade notarial  e de registro depende de concurso
público  de  provas  e  títulos,  no  âmbito da  EJEF,  não  se permitindo que  qualquer
serviço fique vago, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais
de seis meses.

Parágrafo único -  Em qualquer hipótese de extinção de delegação, o Diretor do
Foro  declarará  a  vacância  do  cargo,  designará  o  substituto  mais  antigo  para
responder pelo serviço e comunicará o fato à Corregedoria-Geral de Justiça para a
inclusão do serviço na lista geral de vacância, que oportunamente remeterá ao 2°-
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça para os fins do disposto no caput.

Art. 300-D - A outorga de delegação a notário ou registrador é da competência do
Presidente do Tribunal de Justiça, observada a ordem de classificação no concurso
de ingresso ou no concurso de remoção.

Art.  300-E  -  O  novo  delegatário  será  investido  perante  o  Corregedor-Geral  de
Justiça, no prazo de trinta dias contados da publicação da outorga de delegação,
prorrogáveis  por  igual  período,  mediante  requerimento  expresso,  e  entrará  em
exercício perante o Diretor do Foro, no prazo improrrogável de trinta dias contados da
data da investidura.

§ 1° - O novo delegatário, no ato de investidura por concurso público de ingresso ou
de  remoção,  apresentará  documento  comprobatório  de  desincompatibilização  das
atividades enumeradas no art. 25 da Lei federal n° 8.935, de 1994.

§  2°  -  No  ato  de  investidura,  o  delegatário  prestará  o  compromisso  de bem  e
fielmente, com retidão, lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia.

§ 3° - Para entrar em exercício, o delegatário apresentará documentação exigida no
edital do concurso.

§ 4° - Não ocorrendo a investidura ou o exercício dentro dos prazos marcados, a
delegação será tornada sem efeito,  mediante publicação de ato do Presidente do
Tribunal de Justiça, devendo ser realizado novo concurso.

Art. 300-F - Os serviços notariais e de registro, previstos na Lei federal n° 8.935, de
1994, são criados por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, observado o disposto no
inciso VII do art. 98 da Constituição do Estado.

Parágrafo  único  -  A  definição  de  circunscrição  geográfica  de  atuação  de
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registradores,  quando necessário,  será  realizada por  meio  de  resolução do órgão
competente do Tribunal de Justiça.

Art. 300-G - O desmembramento e a extinção dos serviços notariais e de registro só
podem ocorrer por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Parágrafo único - Durante o procedimento previsto no caput, o serviço notarial e de
registro objeto da proposta não será submetido a concurso público.

Art.  300-H - Os serviços notariais e de registro vagos poderão ser anexados ou
desanexados  provisoriamente,  mediante  portaria  do  Diretor  do  Foro  da  comarca,
expedida em virtude de decisão fundamentada.

Parágrafo único - O Diretor do Foro poderá sugerir ao Corregedor-Geral de Justiça
a  extinção de serviço  notarial  ou  de  registro  vago  para,  ser  for  o  caso,  o  órgão
competente do Tribunal de Justiça apresentar proposição de lei com esse objetivo.

Art. 300-I - É vedada permuta entre titulares de serviços notariais ou de registros.
Art.  300-J -  Aplicam-se aos notários  e registradores,  no que não colidir  com as

disposições da legislação nacional pertinente, as regras contidas nos Títulos V e VI
do  Livro  V  desta  lei  complementar,  observadas  as  normas  expedidas  pela
Corregedoria-Geral de Justiça.

§ 1° - A aplicação da penalidade prevista no inciso IV do art. 32 da Lei federal n°
8.935, de 1994, compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.

§ 2° - Compete à autoridade processante:
I - aplicar as penalidades previstas nos incisos I a III do art. 32 da Lei federal n°

8.935, de 1994, aos delegatários titulares dos serviços notariais e de registro e ao
tabelião interino e ao oficial de registro interino;

II  -  extinguir  a  designação  interina  ou  precária,  nos  casos  em  que  a  infração
cometida seja apenada com a perda de delegação prevista no inciso IV do art. 32 da
Lei federal n° 8.935, de 1994.

Art.  300-K  -  A  Corregedoria-Geral  de  Justiça  expedirá  carteira  de  identidade
funcional aos delegatários dos serviços notariais e de registro.

Parágrafo único - Para o cumprimento da atribuição a que se refere o caput serão
expedidas as normas pertinentes, inclusive quanto ao modelo do documento.”.

Art. 97 - O art. 301 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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“Art. 301 - O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais
aplica-se aos servidores do Poder Judiciário, salvo disposição em contrário desta lei
complementar.”.

Art. 98 - O art. 302 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 302 - Os projetos de lei de interesse do Tribunal de Justiça Militar, de iniciativa
do Tribunal de Justiça, consoante proposta daquele Tribunal, serão encaminhados à
Assembleia  Legislativa  após  sua  aprovação  pelo  órgão  indicado  no  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 99 - O art. 304 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 304 - São órgãos oficiais para as publicações do Poder Judiciário o Diário do
Judiciário Eletrônico, seu equivalente na Justiça Militar, o Processo Judicial Eletrônico
e a revista Jurisprudência Mineira.”.

Art. 100 - O art. 308 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 308 - A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder Judiciário, funcionará
nos termos previstos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.

Art. 101 - O art. 309 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 309 - A expedição de carteira de identidade funcional compete:
I  -  ao  Tribunal  de  Justiça,  no  caso  de  Desembargadores,  Juízes  de  Direito,

servidores de seu quadro e do quadro da Justiça de primeiro grau;
II - ao Tribunal de Justiça Militar, no caso de membros e servidores da Justiça Militar

Estadual;
III - à Corregedoria-Geral de Justiça, no caso de notários e registradores, bem como

de escreventes e auxiliares não optantes referidos na legislação específica.”.
Art. 102 - O caput do art. 311 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 311 - Sempre que instalada penitenciária em alguma comarca, o Tribunal de

Justiça instalará vara de execução penal nessa comarca.”.
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Art. 103 - O caput e os §§ 1° e 3° do art. 313 da Lei Complementar n° 59, de 2001,
passam  a  vigorar  com  a  redação  que  segue,  ficando  acrescentado  ao  artigo  o
seguinte § 7°:

“Art.  313 - Haverá expediente nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro
grau nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, conforme horário fixado pelos órgãos
indicados nos regimentos internos dos tribunais.

§ 1° - Nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia em que não houver
expediente forense, haverá, nos tribunais e nos órgãos da Justiça de primeiro grau,
magistrado e servidor em plantão, designados para apreciar e processar as medidas
de natureza urgente, conforme dispuserem os respectivos regimentos internos, com
direito a compensação ou indenização.

(...)
§ 3° - Os tribunais farão prévia e periódica divulgação, inclusive com inserção em

sua página oficial na internet, dos locais de funcionamento do plantão e das formas
de acesso e contato com o plantonista da escala de plantão, elaborada com base em
critérios objetivos e impessoais.

(...)
§ 7° - O magistrado que permanecer de plantão, quando designado, nos fins de

semana e feriados, terá direito a compensação ou indenização, a ser paga no prazo
de trinta dias após o requerimento de conversão.”.

Art. 104 - O parágrafo único do art. 314 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 314 - (...)
Parágrafo  único  -  A matéria  de  que  trata  o  caput será  regulamentada  por  ato

normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça.”.
Art. 105 - O art. 315 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art.  315 -  A Comissão Estadual  Judiciária  de  Adoção -  Ceja-MG -,  criada nos

termos do que dispõe o art. 52 da Lei federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e
regulamentada por ato normativo do órgão indicado no Regimento Interno do Tribunal
de Justiça, fica reconhecida como órgão de atuação permanente no que se refere a
adoções internacionais.”.
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Art. 106 - O art. 336 da Lei Complementar n° 59, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 336 - É facultado ao Tribunal de Justiça celebrar convênio com universidades e
faculdades para a contratação de estagiários.”.

Art. 107 - A Corregedoria-Geral de Justiça passa a contar com o apoio de até dez
Juízes Auxiliares, escolhidos entre os magistrados a que se refere o inciso I do caput
do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001.

Art.  108  -  Será  permitido  ao  servidor  público  integrante  dos  quadros  do  Poder
Judiciário do Estado acompanhar cônjuge ou companheiro magistrado ou servidor,
desde  que  também  integrante  do  Poder  Judiciário  do  Estado,  que  tenha  sido
designado, removido ou promovido, assegurada lotação provisória na comarca, para
o exercício de atividade compatível com seu cargo.

Parágrafo  único  -  Resolução  do  órgão  competente  do  Tribunal  de  Justiça
disciplinará a aplicação do direito previsto no caput em caso de designação, remoção
ou transferência de servidor.

Art.  109  -  Fica  assegurada a  liberação  de um  servidor  do  Poder  Judiciário  do
Estado  para  exercer  mandato  eletivo  em  diretoria  de  entidade  sindical  de
representação nacional da categoria, assegurados todos os direitos e vantagens do
seu cargo.

Art.  110 -  O Tribunal  de  Justiça regulamentará,  no prazo de cento e vinte  dias
contados da publicação desta lei complementar, as regiões administrativas a que se
refere o § 6° do art. 10 da Lei Complementar n° 59, de 2001, com a redação dada por
esta lei complementar.

Art.  111 -  Ficam substituídas no texto da Lei  Complementar n° 59,  de 2001, as
expressões “Corte Superior” e “Corte Superior do Tribunal de Justiça” pela expressão
“órgão competente do Tribunal de Justiça”.

Art.  112 - No Anexo I  da Lei Complementar n° 59, de 2001, no subitem I.2.III  -
Primeira Entrância - Segunda parte, o termo “17 - Brasópolis” fica substituído por “17 -
Brazópolis”.

Art. 113 - No Anexo II da Lei Complementar n° 59, de 2001, ficam substituídos:
I - no item 42, o termo “Brasópolis” por “Brazópolis”;
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II - no item 130, os termos “Itabirinha de Mantena” por “Itabirinha”;
III - no item 133, os termos “Venceslau Brás” por “Wenceslau Braz”.
Art. 114 - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 59,

de 2001:
I - a alínea “b” do inciso II do caput do art. 5°;
II - § 2° do art. 8°-A;
III - o inciso III do caput do art. 9°;
IV - o parágrafo único do art. 15;
V - os incisos IV e V do caput do art. 16;
VI - o art. 32;
VII - o art. 36;
VIII - o art. 37;
IX - o art. 86-F;
X - os arts. 154-A a 154-G;
XI - o inciso III do caput do art. 289;
XII - o § 2° do art. 313;
XIII - os arts. 316, 318 e 319;
XIV - o art. 340.
Art.  115 -  Esta  lei  complementar  entra em vigor  trinta dias  após a data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão (voto contrário) - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.982/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe "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”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 13/3/2014,  foi  a  proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa revogar 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
referido  dispositivo  dispõe  que  são  recursos  do  fundo  os  provenientes  da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem -,  de que
trata a Lei Federal nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, alterada pela Lei Federal nº
8.001, de 13 de março de 1990, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 1, de 11 de
janeiro de 1991.

De acordo com a mensagem do governador que encaminha a proposta, a alteração
tem por finalidade aprimorar e simplificar  a gestão do Fundo, de modo a manter,
como  fontes  de  recursos,  apenas  as  decorrentes  das  dotações  consignadas  no
orçamento fiscal e aquelas provenientes de operação de crédito interna ou externa de
que o Estado seja mutuário.

Passamos à análise da proposição.
No que tange à instituição de fundos, destacamos que a Constituição da República

estabelece, no inciso I do § 5º do art. 165, que a Lei Orçamentária Anual - LOA -
compreenderá  o  orçamento  fiscal  referente  aos  Poderes  da  União,  seus  fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo poder público. Os incisos I e II do § 9º do mencionado dispositivo
dispõem, ainda, que cabe a lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a
vigência,  os  prazos,  a  elaboração  e  a  organização  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental  -  PPAG -,  da  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO -  e  da  Lei
Orçamentária Anual - LOA -, estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial
da administração direta e indireta,  bem como as condições para a instituição e o
funcionamento dos fundos.

Na esfera federal,  temos a Lei  no 4.320, de 17 de março de 1964,  que estatui
normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e
dos balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Seus arts.
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71 a 74 dispõem que constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que,
por lei, vinculam-se à realização de determinados objetivos e serviços, facultada a
adoção de normas especiais para sua aplicação. Acrescentam que a aplicação das
receitas  orçamentárias  vinculadas  aos  fundos  far-se-á  por  meio  de  dotação
consignada na lei do orçamento ou em créditos adicionais e que a lei instituidora do
fundo,  a  despeito de  poder  conter  normas  peculiares  de  controle  e  prestação de
contas, não pode elidir a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Verifica-se que a exigência constante no art. 165, § 9º, inciso II, da Constituição da
República, de que lei complementar estabeleça as condições gerais para a instituição
de fundos, está suprida pela citada Lei no 4.320, que foi recepcionada pela Carta
Magna com status de lei complementar.

Por seu turno, a Constituição do Estado estabelece, no art. 159, inciso II, que cabe
a lei complementar estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de
fundo. A Lei Complementar no 91, de 19 de janeiro de 2006, traz as regras gerais
sobre  a  instituição,  a  gestão  e  a  extinção  dessas  unidades  contábeis  em  Minas
Gerais.

De acordo com o art. 4º, IV, da referida lei complementar, a lei  de instituição de
fundo deve estabelecer a origem dos recursos que o compõem. No caso do Fundo de
Equalização,  foram  previstas,  originariamente,  três  fontes  de  recursos,  conforme
citado anteriormente.

A Cfem, cujos recursos, de acordo com a alteração pretendida,  não serão mais
destinados ao Fundo, é devida aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e aos
órgãos da administração da União como contraprestação pela utilização econômica
dos recursos minerais em seus respectivos territórios.

Nos  termos  do  art.  8º  da  Lei  Federal  nº  7.990,  de  1989,  o  pagamento  das
compensações financeiras  é efetuado,  mensalmente,  diretamente aos estados,  ao
Distrito  Federal,  aos  municípios  e  aos  órgãos  da  administração  direta  da  União,
vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente
de  pessoal.  Assim,  ainda  que  os  recursos  minerais  sejam  bens  da  União,  a
compensação  devida  aos  estados  e  municípios  por  quem  exerce  a  atividade  de
mineração  é  receita  originária  desses  últimos  entes  federativos.  A título  de  nota,
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observamos  que,  além  da  destinação  ao  Fundo  de  Equalização,  também  há
autorização na Lei  nº 19.266, de 17 de dezembro de 2010, de que poderá haver
cessão  dos  direitos  creditórios  decorrentes  da  Cfem,  pelo  Executivo,  à  empresa
Minas Gerais Participações ou a fundo de investimentos.

Nesse diapasão, verifica-se que o projeto modifica a destinação dada às receitas da
Cfem pela Lei nº 15.980, de 2006, ou seja, há uma alteração no plano de alocação
desses recursos.

Cumpre então trazer à baila o entendimento do Supremo Tribunal Federal na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.447, ao julgar norma constitucional do Estado que
destinava parte das receitas orçamentárias a entidades de ensino. Na ocasião, foi
fixado o entendimento de que a vinculação de receitas orçamentárias por proposta de
iniciativa  parlamentar  viola  a  reserva  de  norma  de  iniciativa  do  chefe  do  Poder
Executivo para dispor sobre as três peças orçamentárias.

No julgado, asseverou-se que a fixação do plano de alocação dos recursos públicos
interfere diretamente na capacidade do ente federado de cumprir as obrigações que
lhe  são  impostas  pela  Constituição,  bem  como  afeta  a  forma  como  as  políticas
públicas  poderão  ser  executadas.  Ressaltou-se  que  o  art.  165  da  Constituição
Federal resguarda a iniciativa do chefe do Poder Executivo contra qualquer espécie
de norma que afete diretamente a elaboração das referidas peças orçamentárias.

Assim,  verificamos  que  foi  observada  a  iniciativa  para  deflagrar  o  processo
legislativo, tendo em vista que a proposta foi encaminhada pelo governador.  Além
disso,  a  matéria  objeto  da  proposição  em  estudo  se  insere  no  domínio  de
competência  legislativa  estadual,  conforme  o  disposto  no  inciso  I  do  art.  24  da
Constituição  da  República,  que  estabelece  competência  concorrente  para  legislar
sobre direito financeiro.

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

do Projeto de Lei nº 4.982/2014.
Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Duilio de Castro - Lafayette

de Andrada - Rômulo Viegas - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes.



1311
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.351/2013
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe objetiva

alterar a Lei nº 19.583, de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as condições para
manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de seus
derivados.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta
comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VIII,
combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido.
Fundamentação

O projeto em tela promove adequações na Lei nº 19.583, de 2011, que dispõe sobre
a produção artesanal de leite de cabra e de ovelha e de seus derivados.

O  Substitutivo  nº  1,  apresentado  no  1º  turno  pela  Comissão  de  Política
Agropecuária  e  Industrial,  objetivou eliminar  arestas  operacionais  observadas  nos
dois  primeiros  anos  de  aplicação  da  lei,  em  especial  quanto  à  necessidade  de
regulamentos  específicos  para  a  caprinocultura  e  a  ovinocultura;  à  aceitação  de
planta baixa das instalações para a habilitação sanitária da produção de leite e queijo;
à  admissão  do  produtor  de  leite  devidamente  capacitado  como  responsável  pela
produção, de forma similar ao estabelecido para os queijos artesanais de Minas na
Lei nº 20.549, de 2012; e à obrigação de utilizar para o beneficiamento e produção de
derivados leite obtido de rebanho sadio.

Por  necessidade  de  adequação  à  melhor  técnica  legislativa,  apresentamos  o
Substitutivo nº 1 ao vencido, que incorpora os entendimentos já discutidos no 1º turno
e enumerados acima, bem como acrescenta dispositivo prevendo a revogação do art.
nº 7 da Lei nº 19.583, de 2011, que trata da necessidade de o produtor de leite de
cabra registrar seus rebanhos no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, assunto
contemplado de maneira mais efetiva no art. 12-A, criado pelo Substitutivo nº 1.

O  projeto  de  lei  em  pauta  dá  concretude  a  uma política  pública  da  mais  alta
relevância para o segmento da caprinocultura e da ovinocultura de leite,  que tem
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sofrido  com  diversas  barreiras  legais  que  dificultam  a  sua  regularização  fiscal  e
sanitária.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.351/2013, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 19.583, de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as condições
para manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de
seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O caput e o § 1° do art. 2° e o art. 3° da Lei n° 19.583, de 17 de agosto de

2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando ao art. 2° acrescentado o
seguinte § 4°:

“Art. 2° - O produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite de cabra e de
ovelha e seus derivados em seu estabelecimento, com finalidade comercial, deverá
ser  registrado  no  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -,  de  acordo  com
regulamento específico dessa autarquia.

§ 1° -  Para  fins  de registro no IMA, será admitida planta baixa  das instalações
físicas de manipulação e beneficiamento artesanal de leite de cabra e de ovelha e de
seus derivados.

(...)
§ 4° - Para fins do disposto neste artigo, poderão ser considerados responsáveis

pelo estabelecimento:
I - o produtor de leite devidamente capacitado;
II - o profissional indicado por associação ou cooperativa;
III - o profissional habilitado.
Art. 3° - O produtor que forneça leite de cabra ou de ovelha para manipulação e

beneficiamento  deverá  obter  título  de  relacionamento  no  IMA,  de  acordo  com
regulamento específico dessa autarquia.”.

Art. 2° - Fica acrescentado ao Capítulo III da Lei n° 19.583, de 2011, o seguinte art.
12-A:



1313
____________________________________________________________________________

“Art. 12-A - São condições para a manipulação e o beneficiamento artesanais de
leite de cabra e ovelha e de seus derivados:

I - utilização de leite proveniente de rebanho sadio, com observância do disposto no
art. 8° desta lei;

II - atendimento das condições de higiene recomendadas pelo órgão de controle
sanitário competente.

Parágrafo único - O produtor de leite de cabra e de ovelha registrará seu rebanho
no IMA e atualizará os dados referentes ao rebanho a cada ano.”.

Art. 3° - Fica revogado o art. 7° da Lei n° 19.583, de 2011.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Inácio Franco, relator - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 4.351/2013
(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 19.583,  de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as condições
para manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de
seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O caput e o § 1º do art. 2º, o art. 3º e o art. 7º da Lei nº 19.583, de 17 de

agosto de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite de cabra e de

ovelha e seus derivados com finalidade comercial deverá ser registrado no Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA -, de acordo com regulamento específico emanado
dessa autarquia.

§ 1º - Para fins de registro no IMA, admite-se a apresentação da planta baixa das
instalações físicas do estabelecimento.

(...)
Art. 3º - O produtor que fornecer leite de cabra ou de ovelha para manipulação e

beneficiamento  deverá  obter  título  de  relacionamento  no  IMA,  de  acordo  com
regulamento específico emanado dessa autarquia.

(...)
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Art. 7º - O produtor de leite de cabra e de ovelha registrará seu rebanho no IMA e
atualizará os dados a cada ano.

§ 1º - São condições para a manipulação e o beneficiamento artesanais de leite de
cabra e ovelha e de seus derivados, visando assegurar a qualidade e a inocuidade
dos produtos:

I  -  utilização  de  leite  proveniente  de  rebanho  sadio,  que  não  apresente  sinais
clínicos  de  doenças  infectocontagiosas  e  cujos  testes  oficiais  de  zoonoses
apresentem resultados negativos;

II - atendimento das condições de higiene recomendadas pelo órgão de controle
sanitário competente.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 19.583, de 17 de agosto de 2011, o
seguinte § 3°:

“Art. 4º - (...)
§ 3° - Para fins do disposto nesta lei poderão ser considerados responsáveis pelo

estabelecimento artesanal:
I - o produtor de leite devidamente capacitado;
II - o profissional indicado por associação ou cooperativa;
III - o profissional habilitado.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 22/4/2014, a seguinte comunicação:
Dos  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Carlos  Mosconi  em  que  notificam  o

falecimento do ex-deputado Jorge Eduardo Vieira de Oliveira, ocorrido em 16/4/2014,
em Machado. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2014

ATAS
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagens  nºs  649,  650,  651  e  652/2014  (encaminhando  os
Convênios ICMS nºs 38 a 44/2014, celebrados no âmbito do Confaz, os Projetos de
Lei  nºs  5.158  e  5.159/2014  e  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.069/2014,
respectivamente),  do  governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):
Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.160  a  5.164/2014  -
Requerimentos nºs 7.720 a 7.740/2014 -  Requerimento da deputada Liza Prado -
Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Política  Agropecuária,  de
Segurança Pública e de Saúde e dos deputados Dilzon Melo e Marques Abreu -
Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Carlos Pimenta, Rogério Correia, André
Quintão e Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Decisões  da  Presidência  (3)  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de
Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimento  da  deputada  Liza
Prado; deferimento - Questão de Ordem - Inexistência de quórum para a continuação
dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Agostinho

Patrus  Filho  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Arlen
Santiago - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio
Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duilio  de Castro -  Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo
Valadares -  Hélio  Gomes -  Inácio Franco -  Jayro Lessa -  João Leite -  João Vítor
Xavier - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel
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Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander
Borges.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h13min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

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

“MENSAGEM Nº 649/2014*
Belo Horizonte, 16 de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para que sejam submetidos à apreciação dessa

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

1. Convênio ICMS 38, de 31 de março de 2014;
2. Convênio ICMS 39, de 31 de março de 2014;
3. Convênio ICMS 40, de 31 de março de 2014;
4. Convênio ICMS 41, de 31 de março de 2014;
5. Convênio ICMS 42, de 31 de março de 2014;
6. Convênio ICMS 43, de 31 de março de 2014; e
7. Convênio ICMS 44, de 31 de março de 2014.
O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5° do art. 8°

e no § 4° do art. 12, ambos da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e no art. 1°,
caput, da Lei Complementar Federal n° 24, de 7 de janeiro de 1975.
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Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 38, DE 31 DE MARÇO DE 2014
Publicado no DOU de 01.04.14
Altera o Convênio ICMS nº 144/12, que autoriza o Estado do Acre a dispensar ou

reduzir juros e multas mediante parcelamento de débitos fiscais relacionados com o
ICMS, na forma que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  215ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 31 de março de 2014, tendo em vista
o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

CONVÊNIO
Cláusula primeira - Ficam alterados os dispositivos a seguir indicados do Convênio

ICMS 144,  de  17  de  dezembro  de 2012,  que  passam  a  vigorar  com a  seguinte
redação:

I - a cláusula primeira:
"Cláusula  primeira  -  Fica  o  Estado  do  Acre  autorizado  a  instituir  programa  de

parcelamento incentivado de débitos do ICMS vencidos até 31 de dezembro de 2013,
inscritos  ou  não  em dívida  ativa,  inclusive  ajuizados,  observadas  as  condições  e
limites estabelecidos neste convênio."

II - o inciso II da cláusula segunda:
"II - em parcela única, com redução de até noventa por cento das multas punitivas e

moratórias e, de setenta por cento dos juros de mora, desde que pago até o prazo
máximo de adesão previsto no inciso II da cláusula terceira;".

III - o inciso II do § 1º da clausula segunda:
"II - aplica-se também a débitos decorrentes de fatos geradores ocorridos até 30 de

novembro de 2013,  constituídos  ou  não,  nos  termos e  condições  que dispuser  a
legislação estadual;".

IV - o inciso II da cláusula terceira:
"II  -  formalize sua opção até 30 de junho de 2014, mediante requerimento cujo

modelo será disponibilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda;".
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Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua
ratificação nacional.

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

CONVÊNIO ICMS 39, DE 31 DE MARÇO DE 2014
Publicado no DOU de 01.04.14
Autoriza  o  Estado  da  Paraíba  a  dispensar  ou  reduzir  juros,  multas  e  demais

acréscimos legais previstos na legislação tributária, e a conceder parcelamento de
débito fiscal, relacionados com o ICMS.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  215ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 31 de março de 2014, tendo em vista
o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

CONVÊNIO
Cláusula primeira - Fica o Estado da Paraíba autorizado a instituir  programa de

recuperação de créditos tributários destinado a dispensar ou reduzir multas, juros e
demais acréscimos legais relacionados com o ICMS, cujos fatos geradores tenham
ocorrido até 31 de dezembro de 2013, constituídos por meio de ação fiscal, inscritos
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ou não em dívida ativa,  inclusive ajuizados, bem como concederem parcelamento
para  o  respectivo  pagamento,  observado o  disposto  neste  convênio  e  as  demais
normas previstas nas respectivas legislações tributárias estaduais.

§ 1º - O crédito tributário será consolidado na data do pagamento à vista ou do da
1ª (primeira)  parcela, compreendendo o valor  do tributo com todos os acréscimos
legais  previstos  na  legislação  tributária  vigente  na  data  dos  respectivos  fatos
geradores da obrigação tributária.

§ 2º - Poderão ser incluídos no programa os valores espontaneamente denunciados
pelo contribuinte à repartição fazendária, relacionados aos fatos geradores do ICMS
ocorridos até 31 de dezembro de 2013.

§ 3º - As disposições deste convênio também se aplicam a créditos tributários já
parcelados, inclusive aos parcelamentos em curso.

Cláusula segunda -  O sujeito  passivo,  para usufruir  os benefícios  do programa,
deve fazer a sua adesão ao mesmo, no período de 05 de maio a 30 de junho de
2014, cuja formalização é feita com o pagamento à vista ou da 1ª (primeira) parcela.

Parágrafo único - A formalização da adesão ao programa implica o reconhecimento
dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais
ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  com  renúncia  ao  direito  sobre  o  qual  se
fundam,  e  da  desistência  de  eventuais  impugnações,  defesas  e  recursos
apresentados no âmbito administrativo.

Cláusula  terceira  -  Os  créditos  tributários  consolidados,  exceto  os  decorrentes,
exclusivamente, de penalidade pecuniária, são reduzidos da seguinte forma, para a
quantificação do crédito tributário a ser pago:

I - 95% (noventa e cinco por cento) para multa e juros e 40% (quarenta por cento)
para os demais acréscimos, no pagamento à vista;

II - 90% (noventa por cento) para multa e juros e 30% (trinta por cento) para os
demais acréscimos, no pagamento em 2 (duas) parcelas;

III - 85% (oitenta e cinco por cento) para multa e juros e 20% (vinte por cento) para
os demais acréscimos, no pagamento em 3 (três) parcelas;

IV -  80% (oitenta por cento)  para multa e juros e 10% (dez por  cento)  para os
demais acréscimos, no pagamento em 4 (quatro) parcelas;
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V - 75% (setenta e cinco por cento) para multa e juros, sem redução nos demais
acréscimos, no pagamento de 5 (cinco) a 12 (doze) parcelas;

VI  -  40%  (quarenta  por  cento)  para  multa  e  juros,  sem  redução  nos  demais
acréscimos, no pagamento de 13 (treze) a 60 (sessenta) parcelas.

§ 1º - Na hipótese de o sujeito passivo aderir ao programa até o dia 31 de maio de
2014 e efetuar o pagamento do crédito tributário à vista, a redução da multa e dos
juros é de 100% (cem por cento) e dos demais acréscimos, de 50% (cinquenta por
cento).

§ 2º - Os créditos tributários decorrentes, exclusivamente, de penalidade pecuniária,
por descumprimento de obrigações acessórias, têm redução de 90% (noventa por
cento) do seu valor e devem ser pagos à vista, até o dia 30 de junho de 2014.

Cláusula quarta - O pagamento parcelado do crédito tributário deve ser feito em
parcelas mensais, iguais e sucessivas, observado o valor mínimo de cada parcela e
as  regras  e  condições  estabelecidas  na  legislação  tributária  estadual  para  a
concessão do parcelamento, nos termos deste convênio.

Cláusula quinta - O parcelamento fica, automaticamente, extinto, situação em que o
sujeito passivo perde, a partir da extinção, o direito aos benefícios autorizados neste
convênio, relativamente ao saldo devedor remanescente, se, após a assinatura do
acordo de parcelamento e durante a sua vigência, ocorrer ausência do pagamento,
por mais de 90 (noventa) dias, a contar da data do vencimento de qualquer parcela.

Parágrafo único - O parcelamento fica, também, automaticamente, extinto se, após
a assinatura do acordo de parcelamento e durante a sua vigência, ocorrer ausência
do pagamento, por mais de 90 (noventa) dias, a contar da data:

I - do vencimento do ICMS lançado em livro próprio cujo fato gerador tenha ocorrido
a partir da efetivação do parcelamento;

II  -  da  efetivação do parcelamento  do  ICMS lançado em  livro  próprio  cujo  fato
gerador tenha ocorrido a partir de 1º de janeiro de 2014.

Cláusula  sexta  -  A dispensa de que trata  este convênio não confere  ao sujeito
passivo beneficiado qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias
já pagas.

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

CONVÊNIO ICMS 40, DE 31 DE MARÇO DE 2014
Publicado no DOU de 01.04.14
Altera o Convênio ICMS 87/02, que concede isenção do ICMS nas operações com

fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da  Administração  Pública  Direta
Federal, Estadual e Municipal.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  215ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 31 de março de 2014, tendo em vista
o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

CONVÊNIO
Cláusula primeira - O Anexo Único do Convênio ICMS 87/02, fica acrescido do item

193, com a seguinte redação:
* - O quadro contendo a nova redação do Anexo Único do Convênio ICMS 87/02, foi

publicado no Diário do Legislativo, de 25.4.2014.
Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

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

CONVÊNIO ICMS 41, DE 31 DE MARÇO DE 2014
Publicado no DOU de 01.04.14
Autoriza  o  Estado  do  Acre  a  conceder  prazo  para  pagamento  do  ICMS  nas

condições que especifica.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  215ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 31 de março 2014, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

CONVÊNIO
Cláusula  primeira  -  Fica  o  Estado  do  Acre  autorizado  a  conceder,  em  caráter

extraordinário, prazo de até 120 dias para pagamento do ICMS decorrente de fatos
geradores  ocorridos  no  período  de  10  de  fevereiro  a  30  de  abril  de  2014,
relativamente ao imposto lançado por ocasião da entrada de mercadorias e bens no
Estado do Acre.

Parágrafo único - O disposto nesta cláusula não se aplica:
I - a operações com:
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a) mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária;
b) mercadorias cujo recolhimento do imposto seja exigido no momento da entrada

no Estado do Acre;
II - ao contribuinte que possua débito vencido do imposto, salvo quando estiver com

a exigibilidade suspensa, inclusive em razão de parcelamento.
Cláusula  segunda  -  Fica  o  Estado  do  Acre  autorizado  a  estabelecer  limites  e

condições para aplicação do disposto neste convênio.
Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da publicação de sua

ratificação nacional.
Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -

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

CONVÊNIO ICMS 42, DE 31 DE MARÇO DE 2014
Publicado no DOU de 01.04.14
Altera o Convênio ICMS 157/13 que autoriza o Estado do Espírito Santo a instituir

programa de parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS, na
forma que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  215ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF no dia 31 de março de 2014, tendo em vista
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o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

CONVÊNIO
Cláusula  primeira  -  O  parágrafo  único  da  cláusula  terceira  do  Convênio  ICMS

157/13, de 6 de novembro de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único - O ingresso no programa dar-se-á por opção do contribuinte, a ser

formalizada no período compreendido entre os dias 03 de fevereiro e 31 de maio de
2014 e, será homologado no momento do pagamento da parcela única ou da primeira
parcela;".

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua
ratificação nacional.

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

CONVÊNIO ICMS 43, DE 31 DE MARÇO DE 2014
Publicado no DOU de 01.04.14
Altera o Convênio ICMS 121/12, que autoriza o Estado de Roraima a dispensar ou

reduzir juros e multas de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS.
O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  215ª  reunião
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extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 31 de março de 2014, tendo em vista
o disposto na Lei  Complementar  24,  de 7 de janeiro de 1975,  resolve celebrar  o
seguinte:

CONVÊNIO
Cláusula primeira - Ficam alterados os dispositivos a seguir indicados do Convênio

ICMS 121/12,  de 04  de outubro de 2012,  que passam a vigorar  com a seguinte
redação:

I - a cláusula primeira:
"Cláusula primeira - Fica o Estado de Roraima autorizado a instituir programa de

parcelamento, com dispensa ou redução de juros e multas, de débitos relacionados
com o ICM e o ICMS, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de junho de 2013,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, observadas
as condições e limites estabelecidos neste convênio."

II - o inciso I da cláusula segunda:
"I - de até 100% (cem por cento) dos juros e das multas punitivas e moratórias, se

recolhido em uma única parcela.
III - o § 2º da cláusula terceira:
"§ 2º - A legislação do Estado fixará o prazo máximo de opção do contribuinte, que

não poderá exceder a 30 de novembro de 2014.";
Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua

ratificação nacional.
Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -

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

CONVÊNIO ICMS 44, DE 31 DE MARÇO DE 2014
Publicado no DOU de 01.04.14
Altera o Convênio ICMS 95/12, que dispõe sobre a concessão de redução de base

de cálculo do  ICMS nas  saídas  de veículos  militares,  peças,  acessórios  e  outras
mercadorias que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  215ª  reunião
extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 31 de março de 2014, tendo em vista
o disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte:

CONVÊNIO
Cláusula  primeira  -  A Cláusula  Segunda-A do  Convênio  ICMS 95/12,  de  28  de

setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Cláusula segunda-A - Ficam os Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São

Paulo autorizados a não exigirem o estorno do crédito fiscal, nos termos do art. 21 da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, nas operações de que trata
este Convênio.".

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua
ratificação nacional.

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

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 650/2014*

Belo Horizonte, 22 de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Piranga 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 Piranga.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  a  atender  demanda  municipal  para  o
funcionamento de uma escola municipal.

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 considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 5.158/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piranga o imóvel que especifica.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Piranga o imóvel

com área de 3.600,00 m², situado na Comunidade de Cunhas, Município de Piranga,
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registrado sob o n° R-l-1554, a fls. 60, Livro 2-F, no Cartório do Registro de Imóveis
da Comarca de Piranga.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se ao funcionamento de uma
escola municipal.

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

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2°, o Município de Piranga não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Piranga  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 651/2014*
Belo Horizonte, 11 de abril de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  a  Fundação  Rural  Mineira  -
RURALMINAS - a alienar, por meio de venda, ao Município de Chapada Gaúcha, os
imóveis que especifica.

Informo a Vossa Excelência que o projeto engloba oitenta lotes urbanos, com área
total de 32.965,00m², constantes das Quadras 75-C, 75-E e 75-F, registrados na Av-
01, matrícula nº 8.337, Livro 2, Registro Geral em 3 setembro de 2012, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG; e Quadras 77-A e 77-B, registrados
na Av-01, matrícula nº  8339,  Livro 2, Registro Geral  em 3 setembro de 2012, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG.

Saliento  que  a  presente  alienação  visa  à  construção  de  casas  populares  para
minimizar o grande déficit habitacional no Município de Chapada Gaúcha.



1329
____________________________________________________________________________

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  da
RURALMINAS e que inexiste  interesse em sua utilização direta por  instituições e
órgãos do Estado, o que enseja a sua disponibilidade para os objetivos citados.

Ressalto  que  os  recursos  provenientes  da  alienação  serão  destinados  ao
atendimento dos fins institucionais da RURALMINAS, respeitando o disposto no art.
44 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.159/2014
Autoriza a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - a alienar por meio de venda,

ao Município de Chapada Gaúcha, os imóveis que especifica.
Art. 1º - Fica a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - autorizada a alienar por

meio  de  venda,  ao  Município  de  Chapada Gaúcha,  oitenta  lotes  urbanos  de  sua
propriedade,  com  área  total  de  32.965,00m²,  naquele  Município,  constantes  das
Quadras 75-C, 75-E e 75-F, registrados na Av-01, matrícula nº 8.337, Livro 2, Registro
Geral em 3 setembro de 2012, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Arinos-MG; e Quadras 77-A e 77-B, registrados na Av-01, matrícula nº 8339, Livro 2,
Registro  Geral  em  3  setembro  de  2012,  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da
Comarca de Arinos-MG.

§ 1º - Os memoriais descritivos dos imóveis descritos no caput são os constantes
do Anexo desta lei.

§ 2º - Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados no  caput
serão destinados ao atendimento dos fins institucionais da RURALMINAS, observado
o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

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

(a que se refere o § 1º do art. 1º da lei nº , de de de 2014)
A área e memoriais descritivos de que trata esta lei são os seguintes:
I - Quadra 75-C: 16 lotes - área total: 5.863,00m²:
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a) Lote Nº 01 - área total de 301,00m² (trezentos e um metros quadrados), com as
seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno numa extensão de
10,65m, pela direita com rua 12 numa extensão de 28,28m, pela esquerda com o lote
03 numa extensão de 28,49m e pelos fundos com lote 02 numa extensão de 10,63m.
Matriculado sob o nº 8394 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-
MG;

b)  Lote  Nº  02  -  área  total  de  291,00m²  (duzentos  e  noventa  e  um  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão de 10,61m, pela  direita  com o  lote  04 numa extensão de 27,67m, pela
esquerda com rua 12 numa extensão de 27,29m e pelos fundos com o lote 01 numa
extensão de 10,63m. Matriculado sob o nº 8395 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

c)  Lote  Nº  03  -  área  total  de  342,00m²  (trezentos  e  quarenta  e  dois  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com Avenida do Contorno
numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 01 numa extensão de 28,41m, pela
esquerda com lote 05 numa extensão de 28,73m e pelos fundos com lote 04 numa
extensão de 12,05m. Matriculado sob o nº 8396 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

d) Lote Nº 04 - área total de 336,00m² (trezentos e trinta e seis metros quadrados),
com as seguintes confrontações: Pela frente com Rua 15 numa extensão de 12,00m,
pela direita com o lote 06 numa extensão de 28,41m, pela esquerda com o lote 02
numa extensão de 27,67m e pelos fundos com o lote 03 numa extensão de 12,05m.
Matriculado sob o nº 8397 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-
MG;

e)  Lote  Nº  05  -  área  total  de  343,00m²  (trezentos  e  quarenta  e  três  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 12,05m, pela direita com lote 03 numa extensão de 28,41m, pela
esquerda com o lote 07 numa extensão de 28,75m e pelos fundos com o lote 06
numa extensão de 12,02m. Matriculado sob o nº 8398 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

f)  Lote  Nº  06  -  área  total  de  343,00m²  (trezentos  e  quarenta  e  três  metros



1331
____________________________________________________________________________

quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  08  numa  extensão  de  28,75m,  pela
esquerda com o lote 04 numa extensão de 28,41m e pelos fundos com o lote 05
numa extensão de 12,02m. Matriculado sob o nº 8399 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

g)  Lote  Nº  07  -  área  total  de  347,00m²  (trezentos  e  quarenta  e  sete  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 12,05m, pela direita com lote 05 numa extensão de 28,75m, pela
esquerda com o lote 09 numa extensão de 29,08m e pelos fundos com o lote 08
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8400 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

h)  Lote  Nº  08  -  área  total  de  347,00m²  (trezentos  e  quarenta  e  sete  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  10  numa  extensão  de  28,07m,  pela
esquerda com o lote 06 numa extensão de 28,74m e pelos fundos com o lote 07
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8401 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

i) Lote Nº 09 - área total de 350,00m² (trezentos e cinquenta metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  do  Contorno  numa
extensão  de  12,05m,  pela  direita  com  lote  07  numa  extensão  de  29,08m,  pela
esquerda com o lote 11 numa extensão de 29,41m e pelos fundos com o lote 10
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8402 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

j)  Lote  Nº  10  -  área  total  de  351,00m²  (trezentos  e  cinquenta  e  um  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  12  numa  extensão  de  29,41m,  pela
esquerda com o lote 08 numa extensão de 28,07m e pelos fundos com o lote 09
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8403 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

k)  Lote  Nº  11 -  área  total  de  354,00m² (trezentos  e  cinquenta  e  quatro  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
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numa extensão de 12,05m, pela direita com lote 09 numa extensão de 29,41m, pela
esquerda com o lote 13 numa extensão de 29,75m e pelos fundos com o lote 12
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8404 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

l)  Lote  Nº  12  -  área  total  de  354,00m²  (trezentos  e  cinquenta  e  quatro  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  14  numa  extensão  de  29,75m,  pela
esquerda com o lote 10 numa extensão de 29,41m e pelos fundos com o lote 11
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8405 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

m)  Lote  Nº  13  -  área  total  de  357,00m²  (trezentos  e  cinquenta  e  sete  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 12,05m, pela direita com lote 11 numa extensão de 24,75m, pela
esquerda com o lote 15 numa extensão de 29,90m e pelos fundos com o lote 14
numa extensão de 12,03m. Matriculado sob o nº 8406 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

n) Lote Nº 14 - área total de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,00m, pela direita com lote 16 numa extensão de 30,25m, pela esquerda com o lote
12  numa extensão  de  29,75m e pelos  fundos  com o  lote  13  numa extensão  de
12,03m. Matriculado sob o nº 8407 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

o) Lote Nº 15 - área total de 540,00m² (quinhentos e quarenta metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  do  Contorno  numa
extensão  de  18,03m,  pela  direita  com  lote  13  numa  extensão  de  29,91m,  pela
esquerda com a rua 13 numa extensão de 30,27m e pelos fundos com o lote 16 numa
extensão de 18,00m. Matriculado sob o nº 8408 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

p)  Lote  Nº  16  -  área  total  de  547,00m²  (quinhentos  e  quarenta  e  sete  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  17,89m,  pela  direita  com  rua  13  numa  extensão  de  30,92m,  pela
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esquerda com o lote 14 numa extensão de 30,25m e pelos fundos com o lote 15
numa extensão de 18,00m. Matriculado sob o nº 8409 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG.

II - Quadra 75-E: 16 Lotes - área total: 6.474,00m²:
a) Lote Nº 01 - área total de 494,00m² (quatrocentos e noventa e quatro metros

quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 16,18m, pela direita com rua 13 numa extensão de 30,53m, pela
esquerda com o lote 03 numa extensão de 30,85m e pelos fundos com lote 02 numa
extensão de 16,15m. Matriculado sob o nº 8426 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

b) Lote Nº 02 - área total de 510,00m² (quinhentos e dez metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Rua 15 numa extensão de 16,11m,
pela direita com lote 04 numa extensão de 31,97m, pela esquerda com o rua 13 numa
extensão  de  31,40m  e  pelos  fundos  com  o  lote  01  numa  extensão  de
16,15m.Matriculado sob o nº 8427 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Arinos-MG;

c)  Lote  Nº  03  -  área  total  de  374,00m²  (trezentos  e  setenta  e  quatro  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 01 numa extensão de 30,85m, pela
esquerda com o lote 05 numa extensão de 31,74m e pelos fundos com lote 04 numa
extensão de 11,97m. Matriculado sob o nº 8428 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Arinos-MG;

d) Lote Nº 04 - área total de 381,00m² (trezentos e oitenta e um metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,00m, pela direita com lote 06 numa extensão de 32,74m, pela esquerda com o lote
02  numa extensão  de  31,97m e pelos  fundos  com o  lote  03  numa extensão  de
11,97m. Matriculado sob o nº 8429 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Arinos-MG;

e) Lote Nº 05 - área total de 383,00m² (trezentos e oitenta e três metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  do  Contorno  numa
extensão  de  12,06m,  pela  direita  com  lote  03  numa  extensão  de  31,74m,  pela
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esquerda com o lote 07 numa extensão de 32,07m e pelos fundos com lote 06 numa
extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8430 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

f) Lote Nº 06 - área total de 383,00m² (trezentos e oitenta e três metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,00m, pela direita com lote 08 numa extensão de 32,08m, pela esquerda com o lote
04  numa extensão  de  31,74m e pelos  fundos  com o  lote  05  numa extensão  de
12,00m. Matriculado sob o nº 8431 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

g)  Lote  Nº  07  -  área  total  de  387,00m²  (trezentos  e  oitenta  e  sete  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 12,07m, pela direita com lote 05 numa extensão de 32,08m, pela
esquerda com o lote 09 numa extensão de 32,41m e pelos fundos com lote 08 numa
extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8432 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

h)  Lote  Nº  08  -  área  total  de  387,00m²  (trezentos  e  oitenta  e  sete  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  10  numa  extensão  de  32,41m,  pela
esquerda com o lote 06 numa extensão de 32,08m e pelos fundos com o lote 07
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8433 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

i) Lote Nº 09 - área total de 391,00m² (trezentos e noventa e um metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  do  Contorno  numa
extensão  de  12,08m,  pela  direita  com  lote  07  numa  extensão  de  32,41m,  pela
esquerda com o lote 11 numa extensão de 32,75m e pelos fundos com lote 10 numa
extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8434 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

j) Lote Nº 10 - área total de 391,00m² (trezentos e noventa e um metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,00m, pela direita com lote 12 numa extensão de 32,75m, pela esquerda com o lote
08  numa extensão  de  32,41m e pelos  fundos  com o  lote  09  numa extensão  de
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12,00m. Matriculado sob o nº 8435 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

k)  Lote  Nº  11  -  área  total  de  395,00m²  (trezentos  e  noventa  e  cinco  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 12,07m, pela direita com lote 09 numa extensão de 32,75m, pela
esquerda com o lote 13 numa extensão de 33,08m e pelos fundos com lote 12 numa
extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8436 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

l)  Lote  Nº  12  -  área  total  de  395,00m²  (trezentos  e  noventa  e  cinco  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  14  numa  extensão  de  33,08m,  pela
esquerda com o lote 10 numa extensão de 32,75m e pelos fundos com o lote 11
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8437 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

m)  Lote  Nº  13  -  área  total  de  399,00m²  (trezentos  e  noventa  e  nove  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 12,07m, pela direita com lote 11 numa extensão de 32,07m, pela
esquerda com o lote 15 numa extensão de 33,41m e pelos fundos com lote 14 numa
extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8438 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

n)  Lote  Nº  14  -  área  total  de  399,00m²  (trezentos  e  noventa  e  nove  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  16  numa  extensão  de  33,41m,  pela
esquerda com o lote 12 numa extensão de 33,08m e pelos fundos com o lote 13
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8439 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

o) Lote Nº 15 - área total de 403,00m² (quatrocentos e três metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno numa extensão
de 12,06m, pela direita com lote 13 numa extensão de 33,41m, pela esquerda com a
rua Padre Hugo Pedro Schnoor numa extensão de 33,75m e pelos fundos com lote
16 numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8440 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;
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p) Lote Nº 16 - área total de 402,00m² (quatrocentos e dois metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Rua 15 numa extensão de 11,92m,
pela direita  com rua Padre Hugo Pedro Schnoor numa extensão de 33,75m, pela
esquerda com o lote 14 numa extensão de 33,57m e pelos fundos com o lote 15
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8441 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG.

III - Quadra 75-F: 16 Lotes área total: 6.472,00m²:
a)  Lote  Nº  01  -  área  total  de  483,00m²  (quatrocentos  e  oitenta  e  três  metros

quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  16,00m,  pela  direita  com  rua  13  numa  extensão  de  30,01m,  pela
esquerda com o lote 03 numa extensão de 30,41m e pelos fundos com o lote 02
numa extensão de 16,00m. Matriculado sob o nº 8442 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

b) Lote Nº 02 - área total de 515,00m² (quinhentos e quinze metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  Presidente  Ernesto
Geisel numa extensão de 16,00m, pela direita com lote 04 numa extensão de 32,43m,
pela esquerda com a rua 13 numa extensão de 31,94m e pelos fundos com o lote 01
numa extensão de 16,00m. Matriculado sob o nº 8443 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

c)  Lote  Nº  03  -  área  total  de  367,00m²  (trezentos  e  sessenta  e  sete  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,04m,  pela  direita  com  lote  01  numa  extensão  de  30,41m,  pela
esquerda com o lote 05 numa extensão de 30,71m e pelos fundos com o lote 04
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8444 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

d)  Lote  Nº  04  -  área  total  de  391,00m²  (trezentos  e  noventa  e  um  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente
Ernesto Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 06 numa extensão de
32,80m, pela esquerda com a lote 02 numa extensão de 32,43m e pelos fundos com
o lote  03  numa extensão  de  12,00m.  Matriculado  sob  o  nº  8445  no Cartório  de
Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;
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e) Lote Nº 05 - área total de 370,00m² (trezentos e setenta metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Rua 15 numa extensão de 12,00m,
pela direita com lote 03 numa extensão de 30,74m, pela esquerda com o lote 07
numa extensão de 31,00m e pelos fundos com o lote 06 numa extensão de 12,00m.
Matriculado sob o nº 8446 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-
MG;

f)  Lote  Nº  06  -  área  total  de  396,00m²  (trezentos  e  noventa  e  seis  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente
Ernesto Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 08 numa extensão de
33,16m, pela esquerda com a lote 04 numa extensão de 32,80m e pelos fundos com
o lote  05  numa extensão  de  12,00m.  Matriculado  sob  o  nº  8447  no Cartório  de
Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

g)  Lote  Nº  07  -  área  total  de  374,00m²  (trezentos  e  setenta  quatro  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  05  numa  extensão  de  31,00m,  pela
esquerda com o lote 09 numa extensão de 31,30m e pelos fundos com o lote 08
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8448 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

h) Lote Nº 08 - área total de 400,00m² (quatrocentos metros quadrados), com as
seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente Ernesto Geisel numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  10  numa  extensão  de  33,53m,  pela
esquerda com a lote 06 numa extensão de 33,16m e pelos fundos com o lote 07
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8449 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

i)  Lote  Nº  09  -  área  total  de  377,00m²  (trezentos  e  setenta  e  sete  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  07  numa  extensão  de  31,30m,  pela
esquerda com o lote 11 numa extensão de 31,60m e pelos fundos com o lote 10
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8450 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

j) Lote Nº 10 - área total de 404,00m² (quatrocentos e quatro metros quadrados),
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com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  Presidente  Ernesto
Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 12 numa extensão de 33,90m,
pela esquerda com a lote 08 numa extensão de 33,53m e pelos fundos com o lote 09
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8451 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

k) Lote Nº 11 - área total de 381,00m² (trezentos e oitenta e um metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,00m, pela direita com lote 09 numa extensão de 31,60m, pela esquerda com o lote
13  numa extensão  de  31,90m e pelos  fundos  com o  lote  12  numa extensão  de
12,00m. Matriculado sob o nº 8452 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG

l) Lote Nº 12 - área total de 409,00m² (quatrocentos e nove metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente Ernesto Geisel
numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 14 numa extensão de 34,27m, pela
esquerda com a lote 10 numa extensão de 33,90m e pelos fundos com o lote 11
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8453 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

m)  Lote  Nº  13  -  área  total  de  384,00m²  (trezentos  e  oitenta  e  quatro  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,00m,  pela  direita  com  lote  11  numa  extensão  de  31,90m,  pela
esquerda com o lote 15 numa extensão de 32,20m e pelos fundos com o lote 14
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8454 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

n) Lote Nº 14 - área total de 413,00m² (quatrocentos e treze metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  Presidente  Ernesto
Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 16 numa extensão de 34,63m,
pela esquerda com a lote 12 numa extensão de 34,27m e pelos fundos com o lote 13
numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8455 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

o) Lote Nº 15 - área total de 390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Rua 15 numa extensão de 12,11m,
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pela direita com lote 13 numa extensão de 32,20m, pela esquerda com a rua Padre
Hugo Pedro Schnoor numa extensão de 32,50m e pelos fundos com o lote 16 numa
extensão de 12,03m. Matriculado sob o nº 8456 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG

p) Lote Nº 16 - área total de 418,00m² (quatrocentos e dezoito metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  Presidente  Ernesto
Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com a rua Padre Hugo Pedro Schnoor
numa extensão de 35,00m, pela esquerda com a lote 14 numa extensão de 34,63m e
pelos fundos com o lote 15 numa extensão de 12,04m. Matriculado sob o nº 8457 no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG.

IV - Quadra 77-A: 16 Lotes área total: 7.134,00m²:
a)  Lote  Nº  01  -  área  total  de  395,00m²  (trezentos  e  noventa  e  cinco  metros

quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 12,07m, pela direita com rua Padre Hugo Pedro Schnoor numa
extensão de 32,79m, pela esquerda com lote 03 numa extensão de 33,03m e pelos
fundos com lote 02 numa extensão de 12,04m. Matriculado sob o nº 8493 no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

b)  Lote  Nº  02  -  área  total  de  429,00m²  (quatrocentos  e  vinte  e  nove  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão de 12,01m, pela  direita  com o  lote  04 numa extensão de 35,96m, pela
esquerda com rua Padre Hugo Pedro Schnoor numa extensão de 35,53m e pelos
fundos  com o  lote  01  numa extensão de  12,04m. Matriculado sob o  nº  8494  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

c)  Lote  Nº  03  -  área  total  de  398,00m²  (trezentos  e  noventa  e  oito  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 12,07m, pela direita com lote 01numa extensão de 33,03m, pela
esquerda com lote 05 numa extensão de 33,26m e pelos fundos com lote 04 numa
extensão de 12,05m. Matriculado sob o nº 8495 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

d)  Lote  Nº  04  -  área  total  de  434,00m² (quatrocentos  e  trinta  e  quatro  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
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extensão de 12,02m, pela  direita  com o  lote  06 numa extensão de 36,40m, pela
esquerda com lote 02 numa extensão de 35,96m e pelos fundos com o lote 03 numa
extensão de 12,05m. Matriculado sob o nº 8496 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

e) Lote Nº 05 - área total de 401,00m² (quatrocentos e um metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno numa extensão
de 12,07m, pela direita com lote 03numa extensão de 33,26m, pela esquerda com
lote 07 numa extensão de 33,50m e pelos fundos com lote 06 numa extensão de
12,05m. Matriculado sob o nº 8497 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

f)  Lote  Nº  06  -  área  total  de  439,00m²  (quatrocentos  e  trinta  e  nove  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão de 12,02m, pela  direita  com o  lote  08 numa extensão de 36,83m, pela
esquerda com lote 04 numa extensão de 36,40m e pelos fundos com o lote 05 numa
extensão de 12,05m. Matriculado sob o nº 8498 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

g) Lote Nº 07 - área total de 404,00m² (quatrocentos e quatro metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  do  Contorno  numa
extensão  de  12,07m,  pela  direita  com  lote  05numa  extensão  de  33,50m,  pela
esquerda com lote 09 numa extensão de 33,74m e pelos fundos com lote 08 numa
extensão de 12,05m. Matriculado sob o nº 8499 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

h) Lote Nº 08 - área total de 445,00m² (quatrocentos e quarenta e cinco metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão de 12,02m, pela  direita  com o  lote  10 numa extensão de 37,26m, pela
esquerda com lote 06 numa extensão de 36,83m e pelos fundos com o lote 03 numa
extensão de 12,05m. Matriculado sob o nº 8500 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

i) Lote Nº 09 - área total de 406,00m² (quatrocentos e seis metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno numa extensão
de 12,07m, pela direita com lote 07numa extensão de 33,74m, pela esquerda com
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lote 11 numa extensão de 33,97m e pelos fundos com lote 10 numa extensão de
12,04m. Matriculado sob o nº 8501 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

j) Lote Nº 10 - área total de 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,01m, pela direita com o lote 12 numa extensão de 37,69m, pela esquerda com lote
08  numa extensão  de  37,26m e pelos  fundos  com o  lote  09  numa extensão  de
12,04m. Matriculado sob o nº 8502 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

k) Lote Nº 11 - área total de 409,00m² (quatrocentos e nove metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  do  Contorno  numa
extensão  de  12,07m,  pela  direita  com  lote  09numa  extensão  de  33,97m,  pela
esquerda com lote 13 numa extensão de 34,21m e pelos fundos com lote 12 numa
extensão de 12,04m. Matriculado sob o nº 8503 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

l) Lote Nº 12 - área total de 455,00m² (quatrocentos e cinquenta e cinco metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão de 12,01m, pela  direita  com o  lote  14 numa extensão de 38,12m, pela
esquerda com lote 10 numa extensão de 37,69m e pelos fundos com o lote 11 numa
extensão de 12,04m. Matriculado sob o nº 8504 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

m) Lote Nº 13 - área total de 412,00m² (quatrocentos e doze metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  do  Contorno  numa
extensão  de  12,07m,  pela  direita  com  lote  11numa  extensão  de  34,21m,  pela
esquerda com lote 15 numa extensão de 34,44m e pelos fundos com lote 14 numa
extensão de 12,05m. Matriculado sob o nº 8505 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos-MG;

n) Lote Nº 14 - área total de 460,00m² (quatrocentos e sessenta metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,02m, pela direita com o lote 16 numa extensão de 38,55m, pela esquerda com lote
12  numa extensão  de  38,12m e pelos  fundos  com o  lote  13  numa extensão  de
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12,05m. Matriculado sob o nº 8506 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

o) Lote Nº 15 - área total de 564,00m² (quinhentos e sessenta e quatro metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida do Contorno
numa extensão de 16,41m, pela direita com lote 13numa extensão de 34,44m, pela
esquerda  com  rua  Vereadora  Maria  José  Souza  Nascimento  numa  extensão  de
34,77m e pelos fundos com lote 16 numa extensão de 16,37m. Matriculado sob o nº
8507 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

p) Lote Nº 16 - área total de 633,00m² (seiscentos e trinta e três metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
16,30m,  pela  direita  com  a  rua  Vereadora  Maria  José  Souza  Nascimento  numa
extensão de 39,14m, pela esquerda com lote 14 numa extensão de 38,55m e pelos
fundos  com o  lote  15  numa extensão de  16,37m. Matriculado sob o  nº  8508  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG.

V - Quadra 77-B: 16 Lotes área total: 7.022,00m²:
a)  Lote  Nº  01-  área  total  de  396,00m²  (trezentos  e  noventa  e  seis  metros

quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  12,01m,  pela  direita  com  a  rua  Padre  Hugo  Pedro  Schnoor  numa
extensão de 32,88m, pela esquerda com lote 03 numa extensão de 33,18m e pelos
fundos  com o  lote  02  numa extensão de  12,00m. Matriculado sob o  nº  8509  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

b)  Lote  Nº  02  -  área  total  de  426,00m²  (quatrocentos  e  vinte  e  seis  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente
Ernesto Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 04 numa extensão de
35,55m,  pela  esquerda  com  rua  Padre  Hugo  Pedro  Schnoor  numa  extensão  de
35,45m e pelos fundos com o lote 01 numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº
8510 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

c) Lote Nº 03 - área total de 400,00m² (quatrocentos metros quadrados), com as
seguintes confrontações: Pela frente com a Rua 15 numa extensão de 12,01m, pela
direita  com lote 01 numa extensão de 33,18m, pela esquerda com lote  05  numa
extensão  de  33,48m  e  pelos  fundos  com  o  lote  04  numa  extensão  de  12,00m.
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Matriculado sob o nº 8511 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-
MG;

d)  Lote  Nº  04  -  área  total  de  427,00m²  (quatrocentos  e  vinte  e  sete  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente
Ernesto Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 06 numa extensão de
35,66m, pela esquerda com lote 02 numa extensão de 35,55m e pelos fundos com o
lote 03 numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8512 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

e) Lote Nº 05 - área total de 404,00m² (quatrocentos e quatro metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,01m, pela direita com lote 03 numa extensão de 33,48m, pela esquerda com lote
07  numa extensão  de  33,79m e pelos  fundos  com o  lote  06  numa extensão  de
12,00m. Matriculado sob o nº 8513 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

f)  Lote  Nº  06  -  área  total  de  429,00m²  (quatrocentos  e  vinte  e  nove  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente
Ernesto Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 08 numa extensão de
35,77m, pela esquerda com lote 04 numa extensão de 35,66m e pelos fundos com o
lote 05 numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8514 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

g) Lote Nº 07 - área total de 407,00m² (quatrocentos e sete metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Rua 15 numa extensão de 12,02m,
pela direita com lote 05 numa extensão de 33,79m, pela esquerda com lote 09 numa
extensão  de  34,09m  e  pelos  fundos  com  o  lote  08  numa  extensão  de  12,01m.
Matriculado sob o nº 8515 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-
MG;

h) Lote Nº 08 - área total de 430,00m² (quatrocentos e trinta metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  Presidente  Ernesto
Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 10 numa extensão de 35,88m,
pela esquerda com lote 06 numa extensão de 35,77m e pelos fundos com o lote 07
numa extensão de 12,01m. Matriculado sob o nº 8516 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Arinos-MG;
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i) Lote Nº 09 - área total de 411,00m² (quatrocentos e onze metros quadrados), com
as seguintes confrontações: Pela frente com a Rua 15 numa extensão de 12,01m,
pela direita com lote 07 numa extensão de 34,09m, pela esquerda com lote 11 numa
extensão  de  34,39m  e  pelos  fundos  com  o  lote  10  numa  extensão  de  12,00m.
Matriculado sob o nº 8517 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-
MG;

j)  Lote  Nº  10  -  área  total  de  431,00m²  (quatrocentos  e  trinta  e  um  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente
Ernesto Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 12 numa extensão de
35,98m, pela esquerda com lote 08 numa extensão de 35,88m e pelos fundos com o
lote 09 numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8518 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

k) Lote Nº 11 - área total de 414,00m² (quatrocentos e quatorze metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,01m, pela direita com lote 09 numa extensão de 34,39m, pela esquerda com lote
13  numa extensão  de  34,69m e pelos  fundos  com o  lote  12  numa extensão  de
12,00m. Matriculado sob o nº 8519 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

l)  Lote  Nº  12  -  área  total  de  432,00m²  (quatrocentos  e  trinta  e  dois  metros
quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente
Ernesto Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 14 numa extensão de
36,09m, pela esquerda com lote 10 numa extensão de 35,98m e pelos fundos com o
lote 11 numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8520 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

m) Lote Nº 13 - área total de 418,00m² (quatrocentos e dezoito metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa  extensão  de
12,02m, pela direita com lote 11 numa extensão de 34,69m, pela esquerda com lote
15  numa extensão  de  34,99m e pelos  fundos  com o  lote  14  numa extensão  de
12,00m. Matriculado sob o nº 8521 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Arinos-MG;

n)  Lote  Nº  14  -  área  total  de  434,00m² (quatrocentos  e  trinta  e  quatro  metros
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quadrados), com as seguintes confrontações: Pela frente com a Avenida Presidente
Ernesto Geisel numa extensão de 12,00m, pela direita com lote 16 numa extensão de
36,20m, pela esquerda com lote 12 numa extensão de 36,09m e pelos fundos com o
lote 13 numa extensão de 12,00m. Matriculado sob o nº 8522 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

o)  Lote  Nº  15  -  área  total  de  573,00m²  (quinhentos  e  setenta  e  três  metros
quadrados),  com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Rua  15  numa
extensão  de  16,30m,  pela  direita  com  lote  13  numa  extensão  de  34,99m,  pela
esquerda  com  rua  Vereadora  Maria  José  Souza  Nascimento  numa  extensão  de
35,41m e pelos fundos com o lote 16 numa extensão de 16,26m. Matriculado sob o nº
8523 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-MG;

p) Lote Nº 16 - área total de 590,00m² (quinhentos e noventa metros quadrados),
com  as  seguintes  confrontações:  Pela  frente  com  a  Avenida  Presidente  Ernesto
Geisel  numa extensão  de  16,28m,  pela  direita  com  a  rua  Vereadora  Maria  José
Souza  Nascimento  numa extensão de 36,44m,  pela  esquerda com  lote  14  numa
extensão  de  36,20m  e  pelos  fundos  com  o  lote  15  numa  extensão  de  16,26m.
Matriculado sob o nº 8524 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos-
MG.”

- 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 652/2014

-  A  Mensagem  nº  652/2014,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº
5.069/2014, foi publicada na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 5.160/2014

Institui o dia 22 de setembro como o Dia sem Carros.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica instituído o Dia sem Carros, que recairá anualmente no dia 22 de

setembro.
Art. 2º - São objetivos desta lei:
I - conscientizar o público, gerando instrumentos de informação e debate sobre a

questão da mobilidade urbana e soluções para os atuais problemas nesse domínio;
II - trabalhar o tema junto às escolas públicas estaduais;
III - encorajar o desenvolvimento de atitudes compatíveis com o desenvolvimento

sustentável e, em particular, com a proteção da qualidade do ar e a prevenção do
efeito estufa;

IV - incentivar atividades educativas e culturais relacionadas ao tema;
V  -  promover  atividades  que  promovam  o  fomento  do  não  uso  de  carros  pela

população, bem como incentivem a utilização de transporte alternativo ao automóvel;
VI - estimular o uso do transporte público e coletivo, contribuindo para a redução

nos níveis de congestionamento das cidades;
VII - criar uma oportunidade para as autoridades locais introduzirem ou testarem

novos meios de transporte e novas medidas de gestão do tráfego urbano em um
contexto favorável do ponto de vista da opinião pública;

VIII  -  proporcionar  aos  cidadãos  uma  oportunidade  para  redescobrirem  a  sua
cidade, os seus habitantes e o seu patrimônio.

Art.  3º  -  Poderão ser  realizadas  parcerias  com governos  municipais,  empresas,
associações,  ONGs,  escolas  e  entidades  afins,  com  o  propósito  de  atender  ao
disposto nesta lei.

Art. 4º - O Dia sem Carros não importará qualquer penalidade aos condutores que
não desejem aderir à campanha.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2014.
Gustavo Valadares
Justificação: A ideia do Car Free Day surgiu na França e entrou em ação no ano de
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1998, sendo adotada por 35 cidades do país. Rapidamente foi difundida em vários
países da Europa e outros continentes. No Brasil, diversas cidades já aderiram ao
movimento, bem como estados, como São Paulo.

O objetivo principal do Dia Mundial sem Carro é estimular uma reflexão sobre o uso
excessivo do automóvel, além de propor às pessoas que dirigem todos os dias que
revejam a dependência que criaram em relação ao carro ou moto. A ideia é que essas
pessoas experimentem, pelo menos nesse dia,  formas alternativas de mobilidade,
descobrindo que é possível se locomover pela cidade sem usar o automóvel e que há
vida além das quatro rodas.

Importante  também  começarmos  a  avaliar  se  nossas  cidades  estão  sendo
projetadas para pessoas ou para automóveis.

Portanto, não se trata de uma obrigação e tampouco existirão sanções pelo uso do
automóvel neste dia. O que se pretende é discutir no âmbito de Minas Gerais, estado
que possui cerca de 30 municípios com mais 100.000 habitantes, soluções para o
transporte nos grandes centros urbanos, mostrando para a população que existem
outras formas de se locomover e ainda refletir sobre a poluição do meio ambiente.

Não se pode negar que o carro é uma invenção maravilhosa. Pode levar pessoas
enfermas  até  um  hospital,  suprir  deficiências  de  mobilidade  e  transpor  grandes
distâncias, mas deve ser utilizado com consciência. O que se percebe é que boa
parte dos motoristas são pessoas sem nenhuma restrição de mobilidade e que estão
fazendo um trajeto que muitas vezes não chega nem a 5 ou 10km.

O efeito mais visível da mobilidade baseada no automóvel é o congestionamento.
Porém, inúmeros outros efeitos, mais difíceis de perceber e alguns até impossíveis de
mensurar,  são atribuídos ao uso irrestrito e prioritário de automóveis, quais sejam:
mortes  e  sequelas  de  vítimas  de  acidentes,  estresse,  agressividade  e  violência,
doenças  cardiovasculares  e  respiratórias,  poluição  do  ar  e  das  águas,
impermeabilização do solo e aumento da temperatura das cidades,  diminuição do
espaço para convívio entre as pessoas.

Assim,  considerando  necessária  maior  reflexão  e  debate  sobre  o  assunto,
contamos com o apoio dos nobres deputados e deputadas para a aprovação deste
projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,
nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.161/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jequeri 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 Jequeri imóvel

com área de 1.200m² (mil e duzentos metros quadrados), situado na Avenida Getúlio
Vargas,  nesse  Município,  registrado  sob  o  nº  3.124,  a  fls.  261  do  Livro  3-B,  no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jequeri.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se ao funcionamento
dos órgãos da administração municipal.

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. 1°.

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 Jequeri não houver procedido ao registro do
imóvel.

Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 17.327, de 7 de janeiro de 2008.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  autorizar  o  Estado  a  doar  ao

Município de Jequeri imóvel urbano, com área de 1.200m², situado na Avenida Getúlio
Vargas, com a finalidade de destiná-lo ao funcionamento dos órgãos da administração
pública municipal.

Conforme exposição de motivos do Executivo Municipal, nesse imóvel funciona o
Centro de Referência de Assistência Social. Contudo, a unidade funciona de forma
precária,  já  que  as  instalações  são  muito  antigas  e  não  atendem  as  normas  de
acessibilidade.

Dessa forma, o intuito da municipalidade é utilizar o imóvel, situado na área central
de  Jequeri,  para  unificar  o  funcionamento  dos  órgãos  da  administração  pública,
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inclusive  da  assistência  social,  com  modernas  instalações,  para  atender  com
comodidade e eficiência a população.

Por fim, propomos a revogação da Lei nº 17.327, de 7/1/2008, por tratar-se de área
desmembrada do imóvel  objeto  desta  proposição e  também porque a  destinação
pretendida não se efetivou no prazo estabelecido.

Pelo exposto, solicito o apoio dos ilustres pares na 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 5.162/2014

Dá  denominação  à  quadra  de  esportes  da  Escola  Estadual  Alaíde  Dornelas
Nepomuceno, localizada no Município de São Domingos das Dores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica denominada Daniel de Carvalho Armond a quadra de esportes da

Escola  Estadual  Alaíde  Dornelas  Nepomuceno,  localizada  no  Município  de  São
Domingos das Dores.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2014.
Sebastião Costa
Justificação: Daniel de Carvalho Armond, filho de Adão Vieira Armond e Leni de

Carvalho, nasceu em Belo Horizonte, no ano de 1994, vindo a falecer no dia 9 de
outubro de 2012, com apenas 18 anos, na cidade de Guarapari.

A família de Daniel tem suas origens em São Domingos das Dores. Daniel era aluno
da Escola Estadual Alaíde Dornelas Nepomuceno, ali instalada, por ocasião de seu
falecimento.  Sua  morte  abalou  toda  a  comunidade  estudantil.  Para  os  colegas  e
familiares,  Daniel  era  símbolo  de  jovialidade,  otimismo,  aspirações  e  sonhos.
Destacava-se  não  só  pela  inteligência  aguçada,  mas  também  pela  simpatia  e
carisma.  Tinha o dom de cativar  as  pessoas.  Para  os  colegas  de escola,  Daniel
possuía todos os predicativos para se tornar um grande líder fora do espaço escolar
ou mesmo da cidade. Sua morte foi sentida por toda a comunidade de São Domingos
das Dores.

Este projeto de lei visa atender aos anseios dessa comunidade, que deseja manter
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viva a memória de um jovem que,  em razão das inúmeras qualidades que tinha,
deixou marcas profundas nas famílias de São Domingos das Dores.

Por oportuno, convém destacar que os recursos para a construção da quadra de
esportes da Escola Estadual Alaíde Dornelas foram resultado de convênio celebrado
entre  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  de  Minas  Gerais  e  a  Caixa  Escolar
daquela unidade de ensino. Junte-se a isso o fato de que não há óbices da parte da
direção da escola no que diz respeito à matéria aqui tratada. Pelo contrário, segundo
informações colhidas por lideranças políticas locais, há um grande desejo de que a
quadra receba essa denominação, até porque Daniel era também um amante dos
esportes.

Com estas considerações, conta o subscritor do presente projeto de lei com o apoio
dos nobres pares para a 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 5.163/2014
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jequeri 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 Jequeri terreno

com área de 333,9ha (trezentos e trinta e três vírgula nove hectares), situado no lugar
denominado Fazendinha, no Distrito de Piscamba, nesse município, registrado sob o
nº 63, a fls. 65 do livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte
Nova.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de uma
usina de triagem e compostagem e de um abatedouro público e ao desenvolvimento
de atividades de interesse social da comunidade.

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. 1°.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei se tornará sem efeito se, findo o prazo
estabelecido no art. 2º, o Município de Jequeri não houver procedido ao registro do
imóvel.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 2014.
Ivair Nogueira
Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  autorizar  o  Estado  a  doar  ao

Município  de  Jequeri  imóvel  rural  com  área  de  333,9ha,  situado  no  Distrito  de
Piscamba, com a finalidade de destiná-lo à construção de uma usina de triagem e
compostagem e de um abatedouro público.

Conforme exposição de motivos do Executivo Municipal, o imóvel a que se refere a
proposição é o mais adequado para esse fim, tendo em vista as normas técnicas e
legislação  específica  que  regulam  o  funcionamento  de  unidades  de  triagem  e
compostagem e abates de animais.

Ressalte-se ainda que a municipalidade não dispõe dos recursos necessários para
aquisição de imóvel similar, o que tem inviabilizado a celebração de convênio com o
governo federal para realização das citadas obras.

Considerando que o imóvel  não é aproveitado para nenhum fim pelo Estado,  a
doação  pretendida  não  causará  nenhum  prejuízo  à  administração,  além  de  ser
revestida de grande interesse público.

Pelo exposto, solicito o apoio dos ilustres pares na 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 5.164/2014

- O Projeto de Lei nº 5.164/2014 foi publicado na edição anterior.
REQUERIMENTOS

Nº 7.720/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Pedralva pelos 132 anos desse município.

Nº 7.721/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Cambuquira pelos 103 anos desse município.

Nº 7.722/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Cristina pelos 240 anos desse município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  7.723/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao chefe do Gabinete Militar  pedido de informações com relação ao
cumprimento da Lei Complementar n° 127, especialmente quanto à sobrecarga de
trabalho  a  que  estariam  sendo  submetidos  policiais  militares.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº 7.724/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a empresa Trilhas Inclusivas  pelo brilhante  trabalho que vem
realizando. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  7.725/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação  de  aplauso  à  Sra.  Irene  Silva  Oliveira  por  ser  a  primeira  mulher
nomeada para o cargo de delegada seccional do Conselho Regional de Contabilidade
em Uberlândia. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  7.726/2014,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que a 4ª Cia. de Polícia
Militar, de Frutal, seja elevada a batalhão. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 7.727/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria Nacional de Justiça pedido de providências para que
o Município de Caratinga seja incluído no programa federal Crack, É Possível Vencer.

Nº 7.728/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que seja
disponibilizado maior aporte financeiro ao Programa Educacional de Resistência às
Drogas em Caratinga.

Nº 7.729/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à
BHTrans  pedido  de  providências  com  vistas  às  intervenções  que menciona,  para
melhoria da fluidez do tráfego e das condições de mobilidade urbana na região das
Avenidas Raja Gabaglia e Barão Homem de Melo, em Belo Horizonte.

Nº 7.730/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
governador do Estado e à Secretaria  de Transportes e Obras Públicas pedido de
providências para que seja autorizado o início das obras de pavimentação do trecho
de 20km da Rodovia MG-458,  que liga os Municípios de Careaçu e Silvianópolis,
contemplado no programa Caminhos de Minas.

Nº 7.731/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
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seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  à
celeridade de liberação de recursos financeiros ao Centro de Atenção Psicossocial
Infantil de Caratinga.

Nº  7.732/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para
destinar uma viatura para atender o Município de Tocantins, tendo em vista que as
viaturas existentes estão sucateadas.

Nº  7.733/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhada à Presidência e à Vice-Presidência da República, às Presidências da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao governo do Estado da Bahia e ao
Ministério Público Federal na Bahia manifestação de repúdio pela prisão do vereador
Marco Prisco  Caldas  Machado,  líder  do  movimento  grevista  da  Polícia  Militar  da
Bahia,  em cela comum no presídio federal  de Brasília,  na companhia de diversos
criminosos.

Nº 7.734/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona  pela  prisão  de  cinco
suspeitos por envolvimento no roubo de armas na Central Integrada de Escoltas do
Sistema Prisional, próximo à Penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, em
24/3/2014.

Nº  7.735/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Sudecap  pedido  de  providências  para  que  sejam  tomadas  as
medidas necessárias para a elaboração, pela Cemig Distribuição, de orçamento para
a implantação de iluminação pública nas áreas já aprovadas em cadastro de planta
do Bairro Montes Claros, em Belo Horizonte.

Nº  7.736/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para
que seja  priorizada e  agilizada a  execução das  obras aprovadas  pelo  orçamento
participativo para o Bairro Montes Claros, em Belo Horizonte.

Nº 7.737/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria de Atendimento
às Medidas Socioeducativas pedido de providências para que seja implantado em
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Manhuaçu um Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente praticante de ato
infracional.

Nº 7.738/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com
vistas a aumentar o número de efetivos para atuarem em Caratinga e região.

Nº 7.739/2014, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a
acelerar  o  processo  de  construção  de  um  centro  de  internação  para  menores
infratores  em  Caratinga,  uma  vez  que  o  município  já  disponibilizou  à  secretaria
terreno e projeto para tal fim.

Nº  7.740/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a
avaliação da possibilidade de elevação da 4ª  Companhia Independente da Polícia
Militar de Frutal à categoria de batalhão.

- É também encaminhado à presidência requerimento da deputada Liza Prado.
Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de
Política Agropecuária,  de Segurança Pública e de Saúde e dos deputados Dilzon
Melo e Marques Abreu.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O  deputado  Carlos  Pimenta*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Ivair  Nogueira,

companheiros  deputados  presentes,  imprensa,  povo  de  Minas  Gerais.  Quero,  na
primeira parte do meu pronunciamento, registrar a presença na Casa, nas nossas
galerias, do Dr. Pedro Magalhães, Dr. Pedrinho, prefeito de Coração de Jesus, com
seus assessores, que, mais uma vez, recorrem ao governo do Estado, a esta Casa,
às secretarias de Estado em busca de ajuda importante para ele, auxílio para ele em
sua administração.

Estamos  vivendo  hoje  um  período  de  muitas  dificuldades  para  as  prefeituras
municipais. O que recebe uma prefeitura hoje, meu caro deputado Durval Ângelo, é
inferior ao que ela recebia há dois anos.
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Houve uma queda substancial no repasse do Fundo de Participação dos Municípios
-  FPM  -  em  decorrência  da  paralisação  industrial  pela  qual  passa  o  País,  que
estagnou. Esses pequenos municípios não conseguem ter nenhum tipo de apoio no
repasse de ICMS, e o comércio passa por dificuldades. Enfim, as prefeituras hoje
estão vivendo um período de exceção e de muitas dificuldades.

A cidade de Coração de Jesus não poderia  ser  diferente,  pois  é  sede de uma
região,  de  uma  microrregião.  Além  disso,  em  todos  os  setores  -  nas  áreas
educacional, cultural, de saúde e de apoio ao comércio -, responde por si e por mais
de seis ou sete municípios. É uma microrregião composta de quase 100 mil pessoas
e enfrenta dificuldades em todos os setores.

Meu  caro  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  há  poucos  dias  discutíamos  na
Comissão  de  Saúde  uma  proposta  que  fizemos  de  recuperação  de  um  hospital
municipal que presta assistência aos habitantes de Coração de Jesus, assim como à
microrregião.  Esse  hospital  está  praticamente  interditado,  assim  como  o  bloco
cirúrgico, e não consegue cumprir suas finalidades. A prefeitura tem investido muito
mais do que os 15% que deveria e constitucionalmente tem de investir na área da
saúde pública. Só o hospital consome esses recursos de 15% das receitas próprias
do município. Estamos com um projeto, que já foi entregue à Secretaria de Saúde e
está tramitando, mas há uma burocracia que ninguém aguenta mais. Daqui a pouco o
documento apresentado já não servirá, e será preciso apresentar outros. De repente,
o projeto que foi apresentado não abrange as exigências da Vigilância Sanitária, que
compara  pequenos  hospitais  do  interior  de  Minas  a  grandes  hospitais  de  Belo
Horizonte e São Paulo. A regra é a mesma para um e para outro, tanto em São Paulo
quanto  no  interior  de  Minas.  Então,  a  burocracia  vai  empurrando as  coisas  para
frente. No entanto, o prefeito, aqui presente, persistente que é, bom advogado e com
uma boa assessoria, aos poucos consegue vencer essas resistências. Já estamos
em vias  finais  de assinar  um convênio  de  recuperação do hospital  municipal  que
deveria ter sido assinado há dois anos.

Isso acontece também na área de infraestrutura. Hoje Coração de Jesus tem sete
distritos e quase 3.000km2. São mais de 30 povoados - povoados a quase 100km da
sede do município. Além disso,  tem dificuldades com a seca,  a infraestrutura e o
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transporte. Enfim, ele é o retrato das dificuldades pelas quais passam os municípios
mineiros.

Pensava que tudo isso,  meu caro Dalmo, eram problemas da nossa região.  Se
formos também ao Sul de Minas, ao Triângulo e à Zona da Mata, vamos encontrar
problemas  iguais  a  esses  que  atingem  a  maioria  dos  municípios  mineiros  em
decorrência dessa crise pela qual estamos passando.

Queria dizer, meu caro Dr. Pedrinho, que é um prazer poder trabalhar para uma
administração tão consistente, consciente e preparada como a de V. Exa. Estivemos
em algumas secretarias. V. Exa. assinou ontem o programa do Pró-Município, que
trará um alívio muito grande na área de pavimentação. Além disso, com o governador
Anastasia, assinou recentemente o programa Minas Comunica II, que levará telefone
celular a sete distritos de Coração de Jesus.

V.  Exa.  assinou  também  o  programa  Caminhos  de  Minas,  que  vai  transformar
Coração de Jesus no segundo maior entroncamento rodoviário do Norte de Minas,
interligando a cidade com duas ligações asfálticas para Montes Claros, cortando todo
o interior - Agostinho Patrus conhece bem - de Coração de Jesus, passando pelos
Distritos  de  Lapinha,  Mata  Verde,  Brejão,  Brejinho  e  Fonseca.  Foi  uma  vitória
maiúscula. Vai ser ligada a Ibiaí, e há outra ligação para Montes Claros através de
São João da Vereda. Isso mostra claramente a disponibilidade e a confiança desse
governo para com nossos municípios.

Aproveito para parabenizar o governo de Minas pelos seus programas vitoriosos.
Aproveito  este  momento  também  para  expressar  meus  aplausos  ao  grande
governador  que recentemente  deixou o  governo de Minas,  governador  Anastasia,
pelo  trabalho  consciente  que  realizou,  um trabalho  correto,  honesto,  dedicado ao
municipalismo. Ele se afastou e, em seu lugar,  assumiu Alberto Pinto Coelho, que
presidiu esta Casa por longos anos e que goza do prestígio e da consideração da
maioria  dos  parlamentares.  Fico  muito  feliz  por  encontrarmos  esse  respaldo  no
governo  de  Minas.  É  um  governo  que  tem  as  portas  abertas,  democrático,
republicano. Para ele não interessa se o prefeito é do PSDB, do PDT, do PT ou dos
vários outros partidos. Vemos que o tratamento é sempre o mesmo, um tratamento de
respeito. É um governo que respeita esta Casa, que honra os compromissos que faz
com os parlamentares, e isso é muito importante.
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Recentemente tivemos em Brasília uma tomada de posição dos deputados federais,
do PDT, meu partido, que reclamaram que, das emendas, não se pagou nada aos
deputados do PDT. Nada, absolutamente nada. E a promessa vem: vai pagar, agora
vai pagar, e não pagou. Ficamos muito à vontade para falar do governo de Minas,
falar  de Anastasia e de Alberto.  Acho que muito mais importantes que a fala dos
parlamentares são as ações concretas que existem por aí.

Meus  cumprimentos  ao  prefeito  de  Coração  de  Jesus,  extensivo  a  todos  os
prefeitos que recorrem aos parlamentares, a esta Casa. Com certeza, a gente faz,
como dizem no Norte,  das tripas coração para ajudar os prefeitos porque são os
entes  mais  legítimos,  são  eles  que  estão  lá  na  ponta  do  sistema,  são  eles  que
entendem as dificuldades e é sobre eles que recai a responsabilidade de ajudar os
seus municípios.

Quero também, Sr. Presidente, nestes pouco mais de 5 minutos de que disponho,
falar sobre um problema muito sério que me foi referido, encaminhado hoje, que diz
respeito à segurança pública dos pequenos municípios. Antigamente diziam: se você
quer ter tranquilidade, se você quer fugir da violência urbana dos grandes centros, se
não quer ser morto dentro de um banco, se não quer ser assassinado nas ruas, se já
não suporta conviver em cidades como Belo Horizonte, São Paulo ou Rio de Janeiro,
vá para os pequenos municípios, onde há tranquilidade, onde impera a lei da ética, da
moral e da família. Mas atualmente não está sendo bem assim, não. Recebi alguns
telefonemas de pessoas que residem em São João do Paraíso,  que me falaram,
quase não acreditei nisso, da onda de violência nesse município. Pela proximidade
com a Bahia, deputado Durval, os bandidos cometem crimes e, em pouco mais de 30
minutos, estão em outro Estado, somem, desaparecem nas estradas empoeiradas.
Isso tem causado insegurança, uma agonia e desespero muito grandes.

As pessoas estão deixando as suas casas, as suas fazendas, e abandonando as
suas terras em busca de segurança para a família. Lá, elas enfrentam problemas de
estradas e de educação. Agora parece que a questão da segurança pública tem sido
encarada como prioridade.

Vemos que isso tem acontecido em todo o interior de Minas Gerais. Os bandidos
estão altamente armados,  preparados  com armas de grosso calibre,  automáticas.
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Eles vão para as cidades e explodem os caixas eletrônicos dos bancos para levar o
dinheiro.  Não apenas levam o dinheiro e somem, mas desafiam todo mundo.  Há
cidades  em  que  os  bandidos  vão  para  as  praças  públicas  e  disparam  tiros  de
metralhadora em plena praça, num gesto de muita prepotência, de muita confiança. E
os policiais militares pouco podem fazer, porque mal têm um revólver de calibre 38 e
um  carrinho  para  fazer  a  segurança  normal.  Eles  não  conseguem  ir  atrás  dos
bandidos.  Se  eles  forem  a  campo  enfrentar  os  bandidos,  serão  sumariamente
abatidos,  mortos  por  eles.  Os bandidos estão roubando bancos e  dando tiros  de
metralhadora no meio das praças públicas.

Agora estão indo para o interior, para as fazendinhas. Eles engatam o motor, levam
o  tratorzinho  e  os  equipamentos  do  cidadão,  roubam  geladeira,  televisores  nas
pequenas cidades. E o coitado não pode fazer nada. Se ele tiver uma arma, que
muitas vezes serve para se defender, uma cartucheira calibre 20, e a polícia pegar
essa cartucheira, uma pequena arma obsoleta, velha, que não funciona direito, esse
coitado vai  preso por crime inafiançável.  Ele vai  preso porque está portando uma
arma que não é registrada. Fica esperando uma reação da polícia, uma segurança
que não vem, e a situação está dessa forma.

Tenho acompanhado muito as reuniões da Comissão de Segurança Pública desta
Casa.  Os  deputados  têm  debatido  muito  esse  assunto.  Recentemente,  com  o
deputado  João  Leite,  estivemos  na  Serra  do  Cipó,  realizando  uma  belíssima
audiência pública para debater a violência naquele local, onde, há poucos dias, um
advogado desta Casa e sua companheira foram mortos. Estivemos lá debatendo o
assunto. A comissão tem feito o seu trabalho, mas sempre há reclamações de que o
efetivo é pequeno, o armamento é reduzido, e não há nenhuma ação. Além disso, o
governo federal não ajuda na segurança pública deste estado. Isso está comprovado.
Não adianta construirmos cadeias todos os dias, temos de encontrar uma maneira de
novamente fazer de Minas Gerais um estado seguro e bom de se viver. Acho que a
polícia e a sociedade têm de reagir. A política tem de voltar seus olhos para o interior
de Minas Gerais, para as pequenas cidades para efetivamente trazer a segurança
pública ao nosso povo.

Terminando, presidente, quero convidar os parlamentares a comparecer, no dia 29
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próximo, terça-feira, à homenagem pelos 50 anos do Colégio Tiradentes de Montes
Claros,  um  colégio  mantido  pela  Polícia  Militar  da  cidade.  Faremos,  em  Montes
Claros,  uma  belíssima  reunião  em  homenagem  ao  Colégio  Tiradentes.  A própria
Polícia Militar de Montes Claros, que não se preocupa só com a segurança pública,
mas também com a educação, estará presente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia -  Presidente, deputado Ivair  Nogueira, deputados e

deputadas, queria ter falado ontem da tribuna para comemorar aqui a Inconfidência
Mineira,  um  ato  do  qual  Minas  Gerais  se  orgulha,  um  evento  que  fala  sobre  a
independência, sobre a liberdade, sobre algo de que os mineiros têm um orgulho
extremo.  É  um  acontecimento  nacional,  deputado  Durval  Ângelo,  para  não  dizer
internacional. Fazemos questão absoluta dessa comemoração no dia 21 de abril para
chamar a atenção do País e até do mundo para aquela luta dos inconfidentes contra
uma  taxação  altíssima  de  impostos,  mas  fundamentalmente  para  uma  luta  pela
independência e pela liberdade. O dia 21 de abril é um orgulho do povo mineiro, e por
isso, repito, todo ano Minas Gerais comemora essa data.

Assisti, neste 21 de abril agora, talvez ao ato mais chinfrim já organizado em Minas
Gerais,  pelo  menos  de  que  eu  tenha  conhecimento.  Foi  um  ato  enfraquecido,
enfadonho,  burocrático  e,  mais  que isso,  que apequenou  Minas  Gerais.  Num ato
isolado, 65 pessoas foram agraciadas, quase todas escolhidas a dedo pelo PSDB.
Houve um aparelhamento enorme para esse ato. Conforme disse o deputado Durval
Ângelo, nem todos os 65 agraciados lá compareceram. O orador oficial foi o senador
Aécio Neves. Ocorreu uma espécie de lançamento, de novo, de sua campanha em
um ato apequenado. A Inconfidência Mineira, que é sempre muito bem comemorada,
que significa independência e liberdade, foi um ato de um aparelho de governo e de
partido.  Ali  estavam  os  tucanos  se  agraciando,  fazendo  lançamento  de  novo  da
candidatura do senador Aécio Neves, que mora no Rio, mas que no dia 21 esteve em
Belo Horizonte, antes da briga, no dia seguinte, no Congresso Nacional, no Senado,
em que se mostrou contrário à liberdade na internet, ao marco civil da internet. Ele
levou um carão do senador Lindbergh e saiu de lá nocauteado. Antes disso, já não
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estava à vontade no dia 21 de abril, que, repito, é um ato nacional e grandioso, do
qual o mineiro tem orgulho. É um ato ultrapartidário, extrapartidário, que envolve as
pessoas.

Foi realizado aquele ato burocrático. Parecia uma convenção, uma convescote do
PSDB. Assim foi o ato do dia 21, uma tristeza para Minas Gerais. É um governo que
gosta  de  falar  em  meritocracia  e  que  faz  aparelho  até  do  ato  da  Inconfidência,
deputado Durval Ângelo. É impressionante. O aparelhamento era tão grande, estava
ali a nata do tucanato comemorando entre si e se agraciando com medalhas. O que
mais me estranhou foi o fato de que exatamente o povo estava fora desse ato. O
povo foi expulso da praça para que os tucanos comemorassem entre si mais um pré-
lançamento de uma pré-campanha de um senador que mora no Rio e quer e acha
que será presidente da República.

O ato foi transferido para a noite, não podia ser à luz do dia, porque o risco de vaias
era grande. Foi completamente fechado. Cinquenta estudantes viram uma brecha e
de lá os vaiaram o tempo inteiro. O jornal O Tempo publicou. Aliás, o jornal O Tempo
tem  me surpreendido,  não  está  mais  cumprindo  as  regras  ditadas  pela  irmã  do
senador.  O Tempo tem  publicado  as  coisas  que  acontecem,  o  que  é  uma grata
surpresa para Minas Gerais. O jornal O Tempo tem feito aquilo que é a obrigação da
imprensa. Cinquenta estudantes vaiaram, durante todo o período, o que lá acontecia,
evidentemente  escondidos  das  emissoras,  que  não  podiam  acompanhar  o  que
aconteceu.

Mas o  povo de Ouro  Preto  e  a  população mineira  de  maneira  geral,  deputado
Durval, estavam de fora, cercados, completamente cercados. Fiquei acompanhando
aquilo  pela  televisão  e,  evidentemente,  a  população  mineira  também.  Fiquei
abismado ao acompanhar aquilo pela televisão. Vi até o  twitter  do deputado Durval
Ângelo dizendo que, quando Pimentel retornar, o povo vai voltar à Praça Tiradentes.
Tomara. Além desse aparelhamento, repito, vi lá: orador oficial, senador Aécio Neves.
O que há de novo nisso, a não ser projetá-lo? O aparelhamento do ato do Tiradentes
virou aparelho tucano.

Fiquei me perguntando: por que ali não poderia estar o povo também? O povo não
poderia estar presente num ato desses. Imaginem se os professores fossem a esse
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ato. O que fariam senão vaiar o governo do Estado? As escolas se encontram um
caos, e o governo não quer responder e não quer discutir. O Reinventando o Ensino
Médio é um sexto horário em que o governo faz propaganda dizendo que ele é a
profissionalização do estudante, mas isso é uma mentira. Ele já está sendo apelidado
de  Arrebentando  com  o  Ensino  Médio.  As  professoras  continuam  sem  poder  se
alimentar, e a Lei nº 100 foi desmascarada como a farsa de uma gestão temerária e
eleitoreira  feita  pelo  senador  no  ano  de  2007,  acuando  inclusive  a  Assembleia
Legislativa para a aprovação de algo que se sabia notadamente inconstitucional e
que não seria a solução. A solução seria empurrar para frente uma dívida bilionária
que o Estado fez e que agora deixa as coitadas das professoras e das auxiliares de
serviço sem nenhuma resposta, enganadas que foram pelo governo do Estado. Por
isso a educação não poderia estar no ato do Tiradentes, porque a educação não iria
comemorar nenhuma Inconfidência Mineira, e sim lamentar o estado em que Minas
Gerais se encontra.

Lá não poderiam estar, deputadas e deputados, os eletricitários, que estão sendo
demitidos  da  Cemig.  Alguns  estão  sob  trabalho  escravo,  e  a  Cemig  mente  na
televisão, como a Aneel muito bem colocou. É claro que os eletricitários não podiam
estar lá porque a Cemig, infelizmente, vai, com o governo tucano e com sua gestão,
de  mal  a  pior.  Se  os  eletricitários  estivessem  lá,  não  seria  para  comemorar  a
Inconfidência, mas para vaiar o governo do Estado.

Não poderiam estar lá os trabalhadores da saúde que recebem mal porque Minas
Gerais  não  coloca  sequer  os  12%  do  atendimento  à  saúde  -  obrigatórios  na
Constituição  -  para  o  povo  trabalhador  da  saúde.  Se  os trabalhadores  da  saúde
estivessem lá,  deputado Durval,  não estariam comemorando a Inconfidência,  mas
estariam lá para vaiar o governo, que deve à saúde cerca de R$ 8.000.000.000,00,
por não implementar os 12%

Não estavam lá os operários, os trabalhadores braçais, porque recebem em Minas
Gerais algo que nos Estados do Sul do País e da Região Sudeste já existe, que é um
piso maior que o salário mínimo, instituído nos estados. No entanto, aqui o governo
se nega a discuti-lo, portanto os operários e as operárias, nossos trabalhadores, não
poderiam estar lá.
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Não  poderiam  estar  lá  os  estudantes,  que  sofrem  com  escolas  de  péssima
qualidade  nesse  governo  de  Minas,  que  só  servem  como peças  de  propaganda
publicitária  do governo.  Não poderiam estar  lá  os  camponeses e  as  camponesas
porque em Minas não há políticas para agricultura familiar e para reforma agrária que
possam felicitar esse nosso povo trabalhador da zona rural.

Também não estavam lá camponeses e camponesas. Se estivessem, não seria
para comemorar a Inconfidência Mineira, mas para vaiar um governo mineiro que não
aplica  políticas  sociais  existentes  no  Brasil.  Minas  Gerais  não  tem,  por  parte  do
governo do Estado, o oferecimento dessas políticas públicas, por isso não estava lá o
povo. O povo mineiro foi alijado da praça. Assim foi o dia 21.

Com base na ausência do povo, os movimentos sociais estão convocando agora,
para  o  dia  27  de  abril  -  e  quero  marcar  a  presença  lá  e  também  convidar  os
deputados populares -, a comemoração da inconfidência popular. Os trabalhadores,
professores, estudantes estão sendo chamados pelos sindicatos e associações de
moradores,  e  eles  lotarão  a  câmara  municipal,  que,  aliás,  tem  um presidente  do
PSDB que não se curva diante dos ditames do governo do Estado e tem até criticado
o tipo de ato feito em Ouro Preto, pois é também contra o povo de Ouro Preto, que
estará agora no ato do dia 27. O evento do dia 21, que era apenas para distribuir
medalhas - e o povo foi retirado de lá -, será feito agora por nós, no dia 27, para
comemorar a verdadeira Inconfidência Mineira.

Minha fala hoje, presidente, é para lamentar o que foi esse 21 de abril, que mostra
muito bem o resumo do fim de um governo, que, em vez de trazer o povo mineiro
para comemorar sua inconfidência,  seus programas sociais,  limitou a participação
popular a absolutamente nada. Como aqui não há participação popular - e o governo
não a incentiva -, só restou ao governo fazer isto: transformar um ato tão simbólico
como a Inconfidência Mineira, que representa a luta, a resistência, a liberdade, em
um ato burocrático, aparelhado por um partido político, conduzido como se o governo
de  Estado  fosse  o  comitê  eleitoral  de  um  candidato;  apequenaram,  tornaram
minúsculo um ato tão grandioso e tão caro para os mineiros, deputado André Quintão.

Este foi o dia 21 de abril de Ouro Preto de 2014, lamentável. Aquele ato bonito em
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que  víamos  a  participação  popular,  com  o  povo  orgulhoso  em  ver  Minas  Gerais
valorizada, não existe mais.

O ato ainda significou o isolamento do senador Aécio Neves. Eles comemoraram
entre eles mesmos uma pré-candidatura, aparelhando o ato do dia 21 de abril. Isso
nos mostrou o isolamento. Nem os partidos políticos aliados do governador estavam
lá  nem  pessoas  de  projeção  nacional.  Era  o  PSDB  ilhado,  apequenado  naquela
praça, naquele ato. Esse foi o dia 21 de abril em Ouro Preto. Nunca vi um ato tão
pequeno como esse. Esse foi o retrato do que aconteceu naquele dia. E só poderia
ter acontecido à noite mesmo; não poderia ter sido à luz do dia. Além disso, ninguém
teve interesse naquele tipo de aparelhamento ali feito.

Vim aqui para denunciar que um ato dessa grandeza, a Inconfidência Mineira, foi
transformado  no  aparelhamento  de  um  partido  de  um  candidato  e  apequenado,
colocando Minas Gerais isolada do contexto nacional,  assim como o governo está
isolado do contexto nacional de desenvolvimento e crescimento.  Não é à toa que
nossos índices são tão ruins: 22º PIB, 2º estado mais endividado, tetracampeão de
desmatamento da mata atlântica, um estado que não investe 25% na educação e
12%  na  saúde,  um  estado  que  tem  um  índice  de  desenvolvimento  humano  em
crescimento menor que a média nacional e o pior IDH do Sudeste, perdendo agora
para  o  IDH  de  Goiás.  Portanto,  Minas  Gerais  passa  a  ter  dados  negativos
acumulados devido a uma política isolacionista.

O que parece ser  a  única propaganda do governo agora,  com o  Estado falido,
quebrado, pois Aécio quebrou realmente Minas, é que o Estado não avança - e agora
tiveram de decretar sua falência - porque o governo federal não quer. Sabemos que
essa  não  é  a  verdade,  pois  outros  estados  avançam,  outras  políticas  são
implementadas no Brasil  como um todo:  o Pronatec, o Luz para Todos, o Pronaf,
enfim,  são políticas  de  desenvolvimento  comemoradas  em todo  o  País,  mas,  em
Minas Gerais, infelizmente, presidente, elas são esquecidas pelo governo, que optou
por um isolamento.

E esse isolamento é concluído, observado e nos dá o parâmetro a partir do que foi
exposto no dia 21 de abril: um ato aparelhado, empobrecido e apequenado. Assim foi
o  21  de  abril  do  PSDB em  Minas  Gerais,  em  vez  de  ter  sido  o  grande  ato  da
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Inconfidência Mineira. Tomara que tenha sido o último ato pequenininho, apequenado
realizado naquela praça de Ouro Preto; tomara que, daqui para frente, voltemos a ter
Minas Gerais como padrão do País e tenhamos a Inconfidência Mineira como um
orgulho dos mineiros, e não mais esse tipo de ato de aparelhamento, apequenado,
como  foi  o  ato  do  PSDB  e  da  pré-candidatura  do  senador  Aécio  Neves.  Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
O deputado André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. No último dia 21 de abril,
além  do  mencionado  ato  já  descrito  pelo  deputado  Rogério  Correia,  tivemos  um
evento da maior importância, o abraço na Serra da Moeda, que reuniu cerca de 10 mil
pessoas em defesa e proteção da serra. Esta foi a sua sétima edição. A Serra da
Moeda é patrimônio ambiental,  cultural,  cênico e histórico de todos nós. Participei
novamente  dessa  mobilização  da  sociedade  civil,  de  entidades  ambientalistas,
comunidades quilombolas, moradores da região.

Venho a esta tribuna mais uma vez, como sempre, para cobrar a aprovação do
Projeto de Lei nº 1.891/2011, de minha autoria, que trata da proteção ambiental das
Serras da Moeda e da Calçada. Mais uma vez também historicizo todo o processo
que se iniciou com a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição em
2007, tratando do tombamento integral da Serra da Moeda, liderado pelo deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Naquela oportunidade, fosse por questões jurídicas, fosse por
adequação à legislação vigente ou mesmo em relação ao mérito, esta Casa achou
por bem criar uma comissão especial para identificar com mais precisão as áreas a
serem protegidas  e  o  instrumento  legal  mais  adequado,  que  não  fosse  sujeito  a
questionamento. Essa comissão especial trabalhou embasada por estudos técnicos,
por consultoria, pela equipe técnica desta Assembleia e resolveu apresentar o Projeto
de Lei nº 3.407/2009, que tratava da proteção ambiental de uma área que vai de Belo
Horizonte a  Congonhas,  englobando as Serras  da  Moeda e  da Calçada e outras
áreas e ampliando exatamente a abrangência da APA Sul, chamada Sinclinal Moeda.

Então, esse projeto de lei foi apresentado em 2009. A sua tramitação foi lenta na
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Assembleia. Não houve acordo político para a sua votação. Já no início da legislatura,
em 2011, a pedido de várias entidades e por convicção própria,  desarquivei  esse
projeto, que passou, então, a ser o Projeto de Lei nº 1.891/2011, que mantém os
pontos mais importantes propostos pela comissão especial quais sejam: estabelece
que  essa  área  de  quase  50km  de  recursos  hídricos,  de  patrimônio  cultural,  de
patrimônio  histórico,  de  beleza  cênica,  de  biodiversidade,  de  potencial  para  o
ecoturismo -  denominada Sinclinal  Moeda -  seja  incorporada  à  área de proteção
ambiental - APA Sul; que haja um plano de gestão de recurso hídrico; que haja o
disciplinamento  do  uso  e  ocupação  do  solo,  especialmente  de  encostas  e  áreas
submetidas  à  exploração  econômica;  que  haja  regras  de  proteção  de  sítios
arqueológicos, paleontológicos de proteção cultural; e que, principalmente, enquanto
não forem regulamentados tais critérios de ocupação, fique proibida a aprovação e a
implantação de novos  empreendimentos  econômicos,  bem como a  expansão dos
empreendimentos  já  implantados.  Porque não  adianta  estabelecermos  um projeto
protetivo se esse projeto não for regulamentado e uma ocupação acelerada ocorrer.
Então, o projeto é muito claro. Ele incorpora todo esse patrimônio de importância vital
para a RMBH.

Queria  aqui  particularmente  me  dirigir  aos  telespectadores  da  RMBH,  que  são
abastecidos por águas dessa região. Vejam o que está acontecendo na cidade de
São Paulo: o Sistema Cantareira está à beira do racionamento de água. Portanto,
estamos preocupados com o curto, mas também com o médio e longo prazos.

Apresentamos esse projeto, que está em tramitação - passou pela Comissão de
Constituição e Justiça e foi para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.  O presidente da Casa, no final do ano passado, convocou um fórum
ampliado de instituições para agilizar esse e outros projetos que tratam de propostas
convergentes  para  essa  área.  A Comissão de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável  abriu  um  prazo para  recolhimento  de  propostas.  Estabelecemos uma
espécie  de cronograma político  para  que pudéssemos,  quem sabe,  aprovar  esse
projeto até o dia 21 de abril. Infelizmente isso não ocorreu.

Estou aqui, imediatamente após participar de mais uma edição do abraço à Serra
da Moeda,  para cobrar  a chegada desse projeto em Plenário.  Já havia requerido
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perda de prazo regimental. Em atenção a esse processo convocado pelo presidente
da  Assembleia,  aguardamos  o  parecer  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável. Serei bem claro aqui e objetivo nessa proposta.

Deveremos aprovar o Projeto nº 1.891/2011 na forma como foi apresentado pela
comissão  especial,  mantendo  a  vedação  de  expansão  e  implantação  de  novos
empreendimentos sem a regulamentação do projeto e tratando especificamente de
uma área menor onde há o monumento conhecido como Mãe D'Água, que são as
nascentes  próximas  do  topo  ou  da  crista  da  Serra  da  Moeda.  Há  um  projeto
importante do deputado Rogério Correia. Então poderíamos aprovar os dois projetos,
o Projeto nº 1.891 e o do deputado Rogério Correia, ou fundir os dois projetos por
meio de um substitutivo, a fim de darmos uma resposta desta Casa a milhares de
pessoas  e  entidades  que,  todos  os  anos,  se  deslocam,  vão  à  Serra  da  Moeda,
realizam o abraço simbólico e me perguntam no topo da serra: “E aí, deputado, que
dia que vão votar esse projeto?”.

Gostaria que as coisas ficassem mais nítidas. Sabemos que a área do Sinclinal
Moeda tem interesse minerário.  Boa parte da  propriedade desses terrenos  é  das
mineradoras. Queremos então que definam a área que vão minerar, a área que terá
proteção integral, a área que será destinada a condomínios residenciais, a área onde
nascentes serão protegidas e as áreas onde há sítios arqueológicos e comunidades
quilombolas.  É  um  jogo  claro;  ninguém  aqui  é  ingênuo.  No  momento  em  que  a
Assembleia  optou  por  não  fazer  o  tombamento  integral,  sabíamos  do  peso  da
atividade minerária na economia mineira, do peso político e do peso econômico. Da
forma como está não interessa nem a essa atividade, que está sujeita a incerteza de
regras. Então é melhor estabelecer regras claras sobre o que fazer e onde fazer do
que ter essa insegurança. Isso não é capricho de quem tem uma visão ambiental.

Estamos falando de mananciais de água que abastecem a Região Metropolitana.
Não queremos que aconteça o que vemos hoje na cidade de São Paulo. Será que o
cidadão será privado do acesso à água em Belo Horizonte e na Região Metropolitana
em razão do interesse da mineradoras? É disso que estamos tratando. Vamos colocar
o  projeto  em votação para  que  os  interesses  fiquem  explicitados.  Ou  se  faz  um
acordo para votar  o projeto  possível  ou se coloca em pauta  e se vota o projeto,
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porque, da forma como está, o desgaste é para toda a Assembleia. Como explicar,
deputados, um projeto original que entrou nesta Casa em 2009, tramitou em 2009 e
em 2010, foi desarquivado em 2011 e tramitou novamente em 2011, 2012, 2013 e
2014? Ele já está indo para o sexto ano de tramitação. Como explicar isso? Depois a
sociedade reclama do Legislativo,  e os  representantes eleitos  ainda reclamam da
sociedade  que  criticou  o  Legislativo.  Por  que  o  Legislativo  não  assume  suas
posições?  Assumo  que  prefiro  uma  lei  mais  protetiva.  Prefiro  atividades  mais
sustentáveis; prefiro que se desenvolvam, nessa região, atividades que protejam as
nascentes.

Eu prefiro que a atividade minerária se dê exclusivamente onde não haja nenhum
risco à proteção ambiental e às águas. Onde estão aqueles que defendem o contrário
e não aparecem? Faço um apelo para que esse Projeto de Lei 1.891/2011 e também
o  projeto  que  trata  especificamente  do  Monumento  Natural  da  Mãe  D'Água,  da
serrinha, do topo da serra, sejam colocados em votação imediatamente nesta Casa,
sob pena de carregarmos um desgaste generalizado pela falta de agilidade e decisão
política na votação deles.

Então  fica  aqui  o  apelo  para  que coloquemos  o  Projeto  de  Lei  1.891/2011 em
votação. E aqueles que querem defender a água para a Região Metropolitana votem
a favor dele. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.
O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  senhoras  e  senhores  deputados,

público presente, quero saudar de forma muito especial todos os mineiros que nos
acompanham pela TV Assembleia nas diversas cidades de Minas Gerais. Hoje venho
aqui falar para a nossa região do Norte do Estado de Minas Gerais e tratar de vários
assuntos. Vou começar com as boas notícias.

Recebemos hoje um telefonema do Ministério do Planejamento nos informando que
a nota técnica enviada pelo Dnocs para inclusão da Barragem de Berizal no PAC foi
aprovada. A Barragem de Berizal é uma das principais obras de infraestrutura hídrica
para  o  Norte  do  Estado,  para  a  região  do  Alto  Rio  Pardo,  a  fim  de  garantir  o
abastecimento de  água a Taiobeiras,  São João do Paraíso,  Rio  Pardo de Minas,
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Indaiabira, Ninheira, Curral  de Dentro, Berizal,  a todas aquelas cidades da região.
Além do mais, vai perenizar o Rio Pardo, um dos mais importantes da região.

O  governo  federal  vai  investir  nessa  obra  R$251.000.000,00.  É  uma  obra  de
fundamental  importância,  iniciada  há  quase  20  anos,  no  governo  anterior,  e
embargada pelos órgãos ambientais  de Minas Gerais.  Depois  de uma batalha de
projetos, de uma luta incansável não só deste parlamentar, mas de muitas pessoas
do Norte de Minas, estamos vencendo, e essa obra tão importante para Taiobeiras e
região vai voltar no PAC 3. Se Deus quiser,  em breve, o Dnocs estará licitando a
continuação das obras da Barragem de Berizal.

Outra boa notícia, deputado Elismar Prado: o Dnit mandou publicar hoje - sairá no
Diário Oficial da União de amanhã - o novo edital de licitação do trecho da BR-135,
que liga Monte Rei a Montalvânia. Foi uma obra liberada em 2010, que recebeu mais
de R$100.000.000,00 em investimentos,  o que permitiu  a conclusão do trecho de
Manga a Monte Rei,  de Montalvânia até a divisa com a Bahia.  E a empresa que
ganhou a licitação desse trecho de 18km àquela época abandonou a obra. Com isso,
perdemos quatro anos.

Tivemos de refazer os estudos e os projetos. Agora, já com tudo aprovado, o Dnit
lança hoje este edital  de licitação da BR-135,  do trecho que vai  de Monte Rei  a
Montalvânia, que, sem dúvida, irá trazer muitas alegrias a todo o Norte de Minas
Gerais.

Lembro também que, no dia 28 de março deste ano, foi licitada a empresa que está
fazendo o projeto executivo do trecho de Manga a Itacarambi. Já há a vencedora. A
empresa que está fazendo a restauração desse trecho já está em campo com as
máquinas, ou seja, a estrada já está sendo recuperada. Ficou cerca de seis meses
sem  recuperação,  numa  situação  muito  crítica,  mas  as  máquinas  já  estão
recuperando o trecho de Itacarambi a Manga e já foi recuperado o trecho de Monte
Rei a Montalvânia, por onde passei neste final de semana.

Agradeço à presidenta Dilma Roussef, que tem olhado para o Norte de Minas de
uma forma diferenciada. O governo da nossa presidenta tem ajudado muito o Norte
de Minas não apenas na área de infraestrutura, mas também todas as outras, como
ocorre  na  saúde.  Todas  as  cidades  do  Norte  de  Minas  receberam  médicos  do



1369
____________________________________________________________________________

programa Mais Médicos. Hoje recebemos mais uma médica do programa na cidade
de Manga. Foram seis em Januária e vários para Porteirinha, Icaraí de Minas e São
João  das  Missões.  Todos  os  municípios  da  região  foram  contemplados  com  o
programa  Mais  Médicos.  Era  um  problema,  deputado  Elismar  Prado,  conseguir
médico para atender o Norte de Minas e o Jequitinhonha. Então, parabenizo o ex-
ministro Padilha, a presidenta Dilma, o nosso secretário executivo do Ministério da
Saúde,  Helvécio,  que,  juntos,  implementaram  esse  programa  que  veio  levar  um
alento  às  cidades  do  sertão,  pois  era  difícil  conseguir  médicos  para  atender  às
comunidades rurais e às periferias das capitais.

Hoje temos mais notícias boas. Não estamos falando apenas da volta de Berizal
para o PAC e da licitação da BR-135. Agradeço também à presidenta Dilma a retirada
do papel da nossa tão sonhada barragem de Jequitaí, que já está em obras. É um
projeto que vai gerar mais de 20 mil empregos, beneficiando várias cidades, como
Jequitaí, Claro dos Poções, Lagoa dos Patos, Pirapora, enfim, toda aquela região.
Portanto,  agradeço,  de coração,  à presidenta Dilma. A obra,  em Jequitaí,  quando
estiver pronta, vai consumir mais de R$500.000.000,00. É um grande investimento do
governo federal para o Norte de Minas. Não é apenas a barragem de Jequitaí. Já está
também em processo de licitação a nossa tão sonhada barragem de Congonhas, que
vai garantir o abastecimento de água para Montes Claros nos próximos 100 anos. O
Dnocs vai lançar o edital de licitação dessa obra. Ele já está na fase final, e a obra já
está garantida no PAC, com investimentos de mais de R$300.000.000,00.

Além  disso,  a  presidenta  Dilma  liberou  para  a  cidade  de  Montes  Claros
R$90.000.000,00  do  PAC para  a  modernização  do  sistema de  abastecimento  da
cidade. Por isso agradeço a ela o atendimento do nosso pedido referente a essas
obras  importantes  para  a  região,  como as  barragens  de  Berizal,  de  Jequitaí,  de
Congonhas, bem como o investimento na melhoria do sistema de água de Montes
Claros.  Mais  que  isso,  agradeço  à  presidenta  Dilma  a  liberação  de  mais  de
R$500.000.000,00, nos últimos quatro anos, para o combate aos efeitos da seca.

Quero aqui dizer que a presidenta Dilma, ao liberar mais de R$500.000.000,00 para
as obras de abastecimento de água no Norte de Minas, no Jequitinhonha, fez um
convênio com o governo do Estado. A parte que ficou com o Dnocs e com a Codevasf
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está  praticamente  pronta,  mas  a  grande  parte,  com  mais  de  R$350.000.000,00
repassados à Sedvan, está andando a passo de tartaruga.

Por isso peço que o Ministério da Integração Nacional tome providências e cobre
resultado do governo de Minas, que se sentou em cima do dinheiro. As obras não
andam. As cisternas não estão chegando ao Jequitinhonha. Os poços artesianos não
estão  chegando  ao  Jequitinhonha  e  ao  Norte  de  Minas.  As  barraginhas  estão
paralisadas,  sendo  que  o  dinheiro  está  na  conta  do  Estado  desde  2011.  Quero
acreditar  que o novo secretário que foi nomeado e que está assumindo a Sedvan
possa agilizar. O secretário que esteve lá, nosso colega Gil Pereira, nesses quatro
anos, deixou a desejar nesse quesito. Conseguiu que os recursos fossem tirados do
Dnocs, tirados da Codevasf para a Sedvan com o argumento de que o Estado era
mais  ágil,  mas  isso  foi  conversa  fiada.  O  Estado  não  foi  ágil,  as  obras  estão
paralisadas, estão a passos de tartaruga. Portanto, vimos aqui cobrar.

Além disso, quero agradecer à presidenta Dilma a liberação de R$83.000.000,00
para os Projetos Jaíba e Gorutuba, R$33.000.000,00 para fazer as estradas do Jaíba,
asfaltar suas principais estradas, fazer pontes e melhorar o escoamento da produção
do maior projeto de irrigação da América Latina. Também quero agradecer a ela a
liberação  de  R$50.000.000,00  para  o  Projeto  Gorutuba,  que  está  sendo  todo
modernizado, estão trocando toda a sua tubulação. Esse projeto dá sustentação a
Nova Porteirinha e Janaúba.

Por  fim,  quero  agradecer  à  presidenta  Dilma  os  mais  de  R$800.000.000,00
liberados para Minas Gerais.  Muitos desses recursos foram colocados na Copasa
para fazer rede de esgoto e estação de tratamento em todas as cidades da calha do
Rio São Francisco. Afirmo aqui que todas as cidades da calha do Rio São Francisco
receberam  do  governo  federal  recursos  para  fazer  rede de  esgoto  e  estação  de
tratamento. Foram quase R$800.000.000,00. Muitos recursos estão mudando a cara
das nossas cidades. Minha cidade natal, Manga, recebeu quase R$16.000.000,00, e
já estamos com 70% das obras de rede de esgoto concluídas. Quero agradecer à
presidenta Dilma esses recursos, o programa Mais Médicos e o programa Samu, no
qual toda frota no Norte de Minas foi trocada. Chegaram lá 40 novas ambulâncias no
final do ano passado, e hoje a região possui uma nova frota de Samu. Isso foi graças
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à presidenta Dilma, que atende e que está fazendo um belíssimo trabalho no Norte de
Minas.

O  deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado,  deputado  Paulo  Guedes.
Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento. Na mesma direção e tão essencial quanto
as  informações  que  V.  Exa.  nos  traz,  tenho  também  uma  informação  muito
importante.  Há  muitas  indagações  de consumidores  de  todo o  Estado  e  também
muita indignação em relação ao aumento abusivo que houve nas tarifas de energia
elétrica.  Eu,  juntamente  com  o  deputado  Weliton  Prado,  acionamos  tanto  a
Procuradoria-Geral da República como o Ministério Público Estadual através de uma
representação para contestar esse abuso que houve no processo de reajuste nas
tarifas cobradas pela Cemig. Houve falta de transparência, pois os dados utilizados
nas  planilhas  para  apresentar  os  custos  que  justificam  esse  aumento  não  foram
apresentados. Houve propaganda enganosa com o dinheiro do povo. O aumento da
Cemig foi solicitado por ela, que apresentou um processo à diretoria da Aneel. Este
ano a Cemig foi realmente muito abusiva e muito ousada. Ela pediu quase 30% de
aumento. Esse foi o pedido que a Cemig fez à diretoria da Aneel em Brasília. A Aneel
aprovou  14% de  reajuste  para  os  consumidores  residenciais.  Infelizmente,  houve
esse aumento, que foi a metade do que a Cemig pediu, mas foi o maior desde 2005 e
muito acima da inflação.

Então, fizemos representação junto ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral da
República,  questionando,  inclusive,  um  ponto  muito  importante,  deputado  Paulo
Guedes: a Cemig justifica que tiveram de solicitar o aumento pelo fato de ter sido
obrigada a acionar as termoelétricas, cujo custo é muito maior, devido à estiagem e a
falta de chuvas.

Mas aí  é que está  o grande problema,  porque o governo federal  anunciou,  em
fevereiro, um aporte de recurso de até R$5.000.000.000,00, que serão repassados às
distribuidoras de energia elétrica de todo o Brasil para evitar que os custos com as
termoelétricas recaiam sobre os consumidores. Apesar de a Cemig também receber
esse  aporte,  ela  repassa  o  custo  para  o  consumidor  -  abusivo  -  de  um  serviço
essencial à nossa população. Sem dizer que ela pode contribuir com a redução das
tarifas de energia elétrica reduzindo o ICMS que incide sobre a energia elétrica - o
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mais caro do Brasil, cobrado pelo governo de Minas Gerais, pela Cemig. É um abuso.
Ingressamos na Justiça e esperamos que se faça justiça com nossos consumidores,
porque é um grande abuso.

O deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, deputado Weliton Prado, ou melhor,
Elismar Prado, o Weliton Prado está em Brasília.

Eu quero finalizar, Sr. Presidente, concordando com o deputado Elismar Prado. É
um absurdo. Não só eu fiquei indignado com aquele comercial da Cemig, mas acho
que toda a população mineira. É um comercial irresponsável, em que contratam um
artista global para mentir para a população mineira de forma descarada, dizendo que
os 14% de aumento que a Cemig está colocando nas contas foi determinação do
governo federal,  quando a Cemig pediu  a Aneel  um aumento de quase 30%, ou
melhor,  de 29,75%. É dessa forma que o Aécio quer  chegar  ao Brasil,  mentindo.
Quebrou Minas Gerais, moeu as contas do Estado, dominou tudo aqui - tribunal faz
de conta, tribunais fazem de conta, ministério público faz de conta, assembleia faz de
conta. E aí, o que acontece? Vem mentir para a população, com propagandas e mais
propagandas.

Quero parabenizar o deputado Elismar Prado por trazer esse tema aqui. Graças a
Deus  a  Aneel  agiu  rapidamente,  colocando  um  comercial  desmentindo  e
desmascarando mais uma farsa montada pelo senador Aécio Neves. Muito obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente -  Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa à 2ª
Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência, tendo em vista a aprovação, em redação final, do Projeto de Lei nº

4.439/2013,  do  governador  do  Estado,  determina  o  arquivamento,  por  perda  de
objeto, da Indicação nº 81/2013, do governador do Estado, nos termos do inciso IV do
art. 180 do Regimento Interno.
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Mesa da Assembleia, 23 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência,  no uso da atribuição que lhe  confere  o  inciso XIII  do  art.  82  do

Regimento Interno e  considerando:  que o governador  do Estado,  no  exercício  de
faculdade que lhe é conferida privativamente no art.  90 da Constituição Estadual,
encaminhou a esta Assembleia Legislativa a Indicação nº 80/2013, do nome da Sra.
Ângela  Maria  Prata  Pace  Silva  de  Assis  para  o  cargo  de  presidente  da  Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg -, publicada em 3/8/2013, para a qual
foi designada Comissão Especial, que opinou pela aprovação da indicação, estando a
referida proposição aguardando a inclusão em ordem do dia em Plenário; e que, em
22/4/2014, foi encaminhada a esta Casa pelo governador do Estado a Indicação nº
100/2014, do nome do Sr. José Donaldo Bitencourt Junior para o cargo de presidente
da referida  autarquia,  sem que tenha sido  encerrado formalmente  o  processo de
tramitação da Indicação nº 80/2013, determina o arquivamento, por perda de objeto,
da Indicação nº 80/2013, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 23 de abril de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência,  no uso da atribuição que lhe  confere  o  inciso XIII  do  art.  82  do

Regimento Interno e  considerando:  que o governador  do Estado,  no  exercício  de
competência que lhe é conferida privativamente no art. 90 da Constituição Estadual,
encaminhou a esta Assembleia Legislativa a Indicação nº 96/2014, do nome do Sr.
Sérgio Mendes  Pires  para o cargo de diretor-geral  do Departamento Estadual  de
Telecomunicações de Minas Gerais - Detel -, publicada em 6/2/2014, que se encontra
atualmente aguardando a emissão de parecer; e que, em 22/4/2014, foi encaminhada
a esta Casa pelo governador do Estado a Indicação nº 99/2014, do nome do Sr. Lister
César Nascimento para o cargo de diretor-geral da referida autarquia, sem que tenha
sido  encerrado  o  processo  de  tramitação  da  Indicação  nº  96/2014,  determina  o
arquivamento, por perda de objeto, da Indicação nº 96/2014, nos termos do inciso IV
do art. 180 do Regimento Interno.



1374
____________________________________________________________________________

Mesa da Assembleia, 23 de abril 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 7.727, 7.728, 7.731 e
7.737  a  7.739/2014,  da  Comissão de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas,  7.729  e
7.730/2014, da Comissão de Transporte, 7.732 a 7.734 e 7.740/2014, da Comissão
de Segurança Pública, e 7.735 e 7.736/2014, da Comissão de Assuntos Municipais.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 3ª Reunião
Extraordinária, em 15/4/2014, dos Projetos de Lei nºs 4.668/2013, do deputado Luiz
Henrique,  4.842/2014,  do  deputado  Pompílio  Canavez,  4.847  e  4.848/2014,  do
deputado  Rogério  Correia,  4.869/2014,  do  deputado  Tony Carlos,  4.895/2014,  do
deputado Adelmo Carneiro Leão, e 4.930/2014, do deputado Leonardo Moreira, e dos
Requerimentos  nºs  7.434 e  7.460/2014,  da  Comissão de Participação  Popular,  e
7.582/2014,  da  deputada  Liza  Prado;  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  11ª
Reunião Ordinária,  em 22/4/2014,  dos Requerimentos nºs  7.613 a 7.622/2014,  do
deputado  Cabo  Júlio;  e  de  Saúde  -  aprovação,  na  10ª  Reunião  Ordinária,  em
23/4/2014, o Projeto de Lei nº 4.791/2013, do deputado Lafayette de Andrada, e do
Requerimento  nº  7.572/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos  (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno,  o  requerimento  da  deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  a  retirada  de
tramitação do Projeto de Lei nº 305/2011 (Arquive-se o projeto.).

Questão de Ordem
O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, verificando que não há quórum para a

continuação dos trabalhos, solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião.
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.



1375
____________________________________________________________________________

Palavras do Presidente
A presidência encerra, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 5.075 e 5.076/2014, uma vez que permaneceram
em  ordem  do  dia  por  quatro  reuniões;  e,  nos  termos  do  art.  244  do  Regimento
Interno, a discussão, em turno único, dos Projetos de Resolução nºs 5.026/2010 e
5.061 a 5.063/2014, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.984, 4.309, 4.331, 4.376,
4.378 e 4.406/2013 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.996, 4.475 e 4.552/2013
e  4.937  e  4.964/2014,  uma  vez  que  permaneceram  em  ordem  do  dia  por  seis
reuniões.

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

logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a especial
de  amanhã,  dia  24,  às  20 horas,  nos termos do edital  de  convocação,  e para  a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2014

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Questão  de  ordem;  homenagem  póstuma  -  Suspensão  e  Reabertura  da
Reunião - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever

Lopes - Agostinho Patrus Filho - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio
Carlos Arantes - Arlen Santiago - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -
Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -  Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
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Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rosângela Reis
- Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h10min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres, de requerimentos
e de indicações.

Questão de Ordem
O  deputado  Carlos  Mosconi  -  Sr.  Presidente,  assomo  a  esta  tribuna,  neste

momento, para manifestar o meu profundo pesar pela morte, em Machado, no final de
semana passado, do Dr. Jorge Eduardo de Oliveira, ex-deputado estadual, ex-prefeito
daquela cidade e grande liderança política não só de Machado, mas também de todo

o Sul de Minas. O deputado Dalmo Ribeiro Silva também esteve no enterro do Dr.
Jorge e fez aqui  uma homenagem a ele.  Quero me associar ao deputado Dalmo
nesta homenagem a esse grande líder, grande amigo, grande figura humana, grande

médico, grande deputado, que deixa saudades. O Dr. Jorge Eduardo exercia uma
liderança muito forte em toda a cidade de Machado e na região do Sul de Minas,
porque era um homem muito dinâmico, muito correto e muito combativo e grande

lutador pelas nossas causas do Sul de Minas. Quero também manifestar o meu pesar
à  sua  família  e  aos  seus  amigos  da  cidade  de  Machado,  dizendo,  meu  caro
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presidente, que perdi não só uma liderança política, uma referência, mas também um
grande amigo, uma pessoa por quem tinha um grande apreço. Portanto, é merecedor

de todas as homenagens desta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Homenagem Póstuma

O presidente - Diante da fala do deputado Carlos Mosconi, gostaríamos de pedir 1

minuto  de  silêncio,  de  pé,  para  que todos  possam  manifestar  suas  condolências
dessa forma simbólica. Pedimos a Deus que ele esteja numa dimensão em que já
não  sofra  e  que,  de  lá,  seja  o  nosso  exemplo,  como  ele  demonstrou  neste

Parlamento, na sua vida particular, em sua família e junto ao povo do Sul de Minas,
onde sempre viveu. Nesta hora, dedicamos 1 minuto de silêncio em homenagem ao
ex-deputado.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  40  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  verifica,  de
plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

O presidente - A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
a  discussão,  em  turno  único,  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  5.027,  5.028  e
5.029/2014 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.635, 1.729, 1.819, 1.875, 2.148 e

2.460/2011 e 2.832/2012, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis
reuniões.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os
deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já
publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 14/4/2014

Presidência do Deputado Doutor Wilson Batista
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Presidente - Entrega de Placa -
Palavras  do  Sr.  Sérgio  Dias  Henriques  -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação
Musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Doutor Wilson Batista) -  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 Wander  Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Fundação Cristiano Varella -
Hospital do Câncer de Muriaé - pelos 10 anos de sua criação.

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

Henriques,  diretor  administrativo  do  Hospital  do  Câncer  da  Fundação  Cristiano
Varella; e Franklin Leandro Neto, diretor da Gerência Regional de Saúde de Ubá; e a
Exma. Sra.  Renata Almeida de Matos, coordenadora de enfermagem da Fundação
Cristiano Varella

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Registramos o recebimento de mensagem enviada pelo Sr. Philipe S.
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Baldanza, vice-diretor da Oficina da Alegria, do Ministério Oficina da Alegria, da 4ª
Igreja  Batista  de  Muriaé,  voluntariado  Fundação  Cristiano  Varella,  em  que
cumprimenta a fundação, na pessoa do Sr. Sérgio Henriques, diretor administrativo, e
parabeniza o deputado federal  Lael  Varella,  o seu filho e empresário Misael Artur
Varella, idealizador desse projeto exitoso, e o deputado Doutor Wilson Batista pela
maneira  com  que  exerce  o  seu  ofício  de  médico  e  pela  propositura  desta
homenagem.

Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado Doutor Wilson Batista, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente
Boa  noite.  Inicialmente,  agradeço  a  presença  de  todos  vocês  nesta  justa

homenagem  à  Fundação  Cristiano  Varella,  instituição  na  qual  temos  a  honra  de
trabalhar,  há mais de 10 anos.  Esta homenagem vem coroar  o aniversário desse
projeto,  que,  no  início,  parecia  ser  megalomaníaco  e  gigantesco,  que  talvez
terminasse num elefante-branco.  Ao contrário  de  tudo isso,  a  Fundação Cristiano
Varella, hoje, após 10 anos de trabalho, tornou-se um hospital pequeno. Apesar de ter
duplicado suas instalações e o número de leitos, ele ainda continua pequeno, por
causa de toda a qualidade do serviço que prestamos na instituição.

Essa qualidade faz com que a demanda cada dia cresça mais. Tenham certeza,
todos vocês, de que esse hospital, apesar do seu crescimento ao longo destes 10
anos, certamente deverá crescer para nossas futuras gerações, porque, onde existe
um serviço de qualidade na saúde hoje, a demanda será também sempre crescente.
É por isso que nós continuamente nos aprimoramos, procuramos inovar, no dia a dia,
para trazer o melhor possível àqueles pacientes que hoje dependem do tratamento
para uma doença tão temível como essa. No Brasil, o câncer ainda é a 3ª causa de
morte da população brasileira.

Estão previstos mais de 600 mil casos novos de câncer no Brasil. Prevê-se, por
exemplo, que 50 mil mulheres, a cada ano, serão acometidas de câncer de mama. No
Brasil, dessas 50 mil mulheres, cerca de 10 mil irão a óbito. O tratamento do câncer
ainda precisa de muitas ferramentas, é um desafio que precisa de muitos esforços
para que possamos enfrentá-lo. É um desafio para a sociedade médica, um desafio
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para nós, médicos especialistas e oncologistas, lutar para que todas as pessoas que,
por um infortúnio, tenham essa doença sejam curadas, tenham a possibilidade de
viver felizes ao lado de sua família. Esse é o nosso foco para que as pessoas tenham
mais vida com qualidade, felicidade e liberdade.

Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de homenagear essa grande instituição,
que, em Minas Gerais, representou um marco definitivo no enfrentamento do câncer.
Agradeço a todos os deputados desta Casa que aprovaram o requerimento para que
pudéssemos fazer essa homenagem. Agradeço a todos os funcionários e funcionárias
da Fundação Cristiano Varella. Agradeço, finalmente, a todos os pacientes e a seus
familiares que lutaram, passaram dias difíceis tratando dessa doença no hospital do
câncer.  E  muitos,  hoje  curados,  estão  convivendo  conosco  com  muita  felicidade.
Àqueles que, infelizmente, não puderam ser curados, perderam sua vida para essa
doença, que descansem em paz no reino de Deus e que Deus dê conforto a seus
familiares.

Finalizo meu pronunciamento, agradecendo a todos os que colaboram diariamente
com  a  Fundação  Cristiano Varella  para  que  a  instituição possa acolher  todas  as
pessoas  que  sofrem  dessa  doença.  Muito  obrigado  a  todos  vocês.  Agradeço  a
presença do Franklin,  que,  como diretor  da  regional  de  saúde em Ubá,  tem sido
sempre um defensor do povo mineiro nas questões da saúde, enfrentando todo o tipo
de dificuldades O Franklin tem sido um fiel companheiro nosso. Agradeço ao Sérgio
Henriques, meu irmão mais velho, um dos nossos companheiros desde o início da
luta na Fundação Cristiano Varella,  que,  como diretor,  também enfrentou grandes
dificuldades para que, hoje, tivéssemos um hospital de referência em Minas Gerais.
Agradeço à Renata, nossa enfermeira-chefe e colabora do hospital. Agradeço a todos
vocês  que  hoje  permanecem  na  luta  diária  no  Hospital  do  Câncer  da  Fundação
Cristiano Varella. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor -  Neste momento, o deputado Doutor Wilson Batista, representando o

deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr.
Sérgio Henriques Dias,  diretor  administrativo do Hospital  do Câncer  da Fundação
Cristiano Varella, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue traz os
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seguintes dizeres: “O Hospital do Câncer de Muriaé, inaugurado em junho de 2003, é
uma referência em nosso estado e no País como importante centro de prevenção,
diagnóstico e tratamento do câncer. A população de inúmeros municípios mineiros e
de estados vizinhos vem, há anos, podendo contar com seus aparelhos de última
geração e com os serviços de um competente corpo clínico. A Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, em reconhecimento à importância do Hospital do Câncer de Muriaé
e de sua administradora e mantenedora, a Fundação Cristiano Varella,  presta-lhes
esta homenagem, na comemoração dos 10 anos de sua fundação”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Sérgio Dias Henriques

Boa  noite.  É  um  prazer  muito  grande  estarmos  aqui  hoje  recebendo  esta
homenagem  pelos  10  anos  de  funcionamento  da  Fundação  Cristiano  Varella  -
Hospital  do  Câncer  de  Muriaé.  Gostaríamos  de  cumprimentar  neste  momento  o
Exmo. Sr. deputado Doutor Wilson Batista, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem, representando neste ato o deputado Dinis Pinheiro, presidente da
Assembleia do Estado de Minas Gerais. O Doutor Wilson é nosso parceiro, desde o
início  das  atividades  da  fundação.  Cumprimento  ainda  o  Franklin  Leandro  Neto,
grande parceiro junto à Secretaria de Saúde e diretor da Regional de Saúde de Ubá,
e a Renata Matos,  coordenadora do serviço de enfermagem, que aqui  representa
todos os colaboradores do time Fundação Cristiano Varella.

É muito gratificante coroarmos estes 10 anos de fundação da instituição com mais
esta homenagem. Digo mais esta homenagem, porque, no final de 2013, recebemos
a certificação do Selo de Qualidade em Excelência; o Prêmio Mineiro da Qualidade
faixa prata; e o Top Quality, há cerca de 15 dias, em Juiz de Fora, pela excelência dos
serviços prestados. Hoje esta homenagem vem coroar ainda mais esse trabalho e
nos trazer mais responsabilidade no nosso dia a dia, à frente desta instituição.

Hoje a Fundação Cristiano Varella - Hospital do Câncer de Muriaé - é um marco
para a saúde de Minas Gerais. Digo isso porque somos o hospital de maior produção
em  serviço  de  oncologia  hoje,  dentro  do  Estado.  Estamos  pleiteando,  junto  à
Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  o  reconhecimento  dessa  referência  em  âmbito
estadual.  Temos  a  certeza  de  que  teremos  condições  de  absorver  isso.  Existem
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projetos de ampliação de nossa estrutura já muito bem-definidos, haja vista o volume
de pacientes que recebemos hoje. Contamos com 200 pacientes por mês, um volume
cirúrgico  de  aproximadamente  550  cirurgias,  170  pacientes  sendo  tratados
diariamente  na  radioterapia  e  mais  mil  pessoas  circulando  pelos  ambulatórios  da
instituição. Então temos vários projetos em expansão, como a construção do Bloco 4,
a ampliação do centro cirúrgico, a implantação da nossa unidade de transplante de
medula óssea, que certamente vai engradecer, cada vez mais, o nosso trabalho.

Deixo aqui um agradecimento especial ao nosso deputado Lael Varella, idealizador
daquela  instituição,  à  família  Lael  Varella,  que nos  confia  -  e  elevo  isto  aos  700
colaboradores da instituição - a responsabilidade de estar à frente desse trabalho. E
também por conseguir atingir os objetivos que alcançamos até hoje, galgar por muitos
anos ainda e atingir todo o atendimento em sua plenitude, principalmente na busca da
qualidade da assistência, com serviços, com segurança ao paciente e qualidade em
todos os serviços prestados.

O  nosso  muito-obrigado,  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  pela  indicação  nesse
requerimento de homenagem à Fundação Cristiano Varella. V. Exa. é uma pessoa
que está  conosco no dia  a dia,  representando a  Zona da Mata  mineira  aqui,  na
Assembleia, em busca sempre de mais recursos para que nossa instituição consiga
alcançar e cumprir todas as metas que firmamos e estabelecemos junto ao Estado de
Minas Gerais, uma busca constante da melhor assistência ao paciente oncológico de
nosso Estado. Muito obrigado.

O locutor  -  Com a palavra,  o  deputado Doutor  Wilson Batista,  representando o
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente
Cumprimento  o  Sr.  Sérgio  Dias  Henriques,  diretor  administrativo  do  Hospital  do

Câncer  da  Fundação  Cristiano  Varella;  a  Sra.  Renata  Almeida  de  Matos,
coordenadora de enfermagem da Fundação Cristiano Varella; o Sr. Franklin Leandro
Neto, Diretor  da Gerência Regional  de Saúde de Ubá- MG. Gostaria  de saudar o
ilustre deputado Wander Borges, nosso colega, um grande defensor do povo mineiro,
e a presença de todos aqui.

A dor  pode ter  um efeito  paralisante sobre  as  pessoas,  mas pode também, ao
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contrário, fortalecê-las, torná-las mais generosas, motivando-as a buscar meios de
mitigar o sofrimento alheio. A Fundação Cristiano Varella, mantenedora do Hospital de
Câncer de Muriaé - HCM -, é fruto da nobre habilidade de converter a mágoa em
solidariedade.

A história dessa entidade filantrópica se inicia em 1994, quando o deputado federal
Lael  Varella  perdeu,  em  um  trágico  acidente  automobilístico,  seu  filho  caçula,
Cristiano, que então contava com 22 anos de idade. Procurando abrandar a saudade
sentida, Lael empregou a herança deixada por Cristiano, somada a recursos próprios
e a aportes do governo federal,  para abrir um centro de prevenção, diagnóstico e
tratamento oncológico em sua cidade natal.

Nascia, em 2003, o Centro Brasileiro de Oncologia. Três anos após sua abertura,
em 2006, já tinha capacidade de atender pacientes de toda Zona da Mata mineira e
estados vizinhos, contando com uma equipe interdisciplinar altamente qualificada e
com equipamentos de ponta, tendo sido rebatizado Hospital de Câncer de Muriaé,
nome que mantém até o presente.

Neste mesmo ano, em 2006, surgia a Casa de Apoio da Fundação Cristiano Varella,
que acolhe, gratuitamente, pacientes do hospital vindos de outras cidades que não
tenham  meios  de  se  hospedar  em  Muriaé  ou  condições  físicas  de  empreender
continuamente  longas  viagens  para  fazer  o  tratamento  do  câncer.  Às  vezes,  são
meses e anos de tratamento, e muitos dos familiares, sem condição, são acolhidos na
casa de apoio.

O Hospital  do Câncer  de Muriaé rapidamente se tornou uma referência em sua
especialidade, estendendo seu raio de influência para muito além da Zona da Mata
mineira, servindo municípios de outras regiões de Minas e também de outros estados,
como a Bahia, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Em reconhecimento da excelência
dos serviços prestados, o Hospital do Câncer de Muriaé angariou, em 2008, o título
de hospital acreditado pela ONA - Organização Nacional de Acreditação, concedido
pelo IQG - Instituto Qualisa de Gestão, empresa líder do mercado de certificação e
implementação  de  programas  de  gestão  de  qualidade  do  segmento  da  saúde.
Recebeu vários prêmios, como o Prêmio Mineiro de Qualidade - faixa prata, o Prêmio
Referências da Saúde - pilar Sustentabilidade Socioambiental e o prêmio Top Quality
diamante, no programa 5S.
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Pautando suas atividades em conceitos de melhores práticas clínicas, a instituição
abriga um centro cirúrgico com médicos experientes, capacitados para operar todos
os  tipos  de  câncer,  além  de  departamentos  de  radiocirurgia,  radioterapia  e
quimioterapia. Planejado para prestar tratamento integral aos doentes oncológicos, o
Hospital do Câncer de Muriaé oferece atendimento de elevada qualidade em várias
especialidades, como fonoaudiologia, musicoterapia, odontologia, psicologia, nutrição
e fisioterapia.

Ciente  de  que  é  imprescindível  que  instituições  de  saúde  valorizem  todas  as
pessoas  envolvidas  no  tratamento,  sejam  elas  pacientes,  médicos  ou  outros
profissionais, reconhecendo sua autonomia e seu protagonismo, o Hospital do Câncer
de Muriaé norteia as suas ações pelo princípio da humanização do atendimento. As
atividades  do  hospital  não  se  restringem  à  oferta  de  tratamento  humanizado  de
qualidade.  Reconhecendo  a  importância  da  prevenção,  promove  campanhas
externas,  com  o  objetivo  de  educar  a  população  e  diagnosticar  precocemente  o
câncer.  Por  meio  de  um  ônibus-consultório,  a  equipe  já  visitou  mais  de  150
localidades.

E, no final de 2013, por  meio das unidades móveis oncológicas,  as  carretas de
prevenção, projeto de nossa autoria que tramitou nesta Casa, por cerca de dois anos,
para podermos criar um programa real que viesse realmente trazer resultados para a
prevenção do câncer no Estado de Minas Gerais, criamos o programa de prevenção
do câncer em Minas Gerais, com as unidades móveis de prevenção. São carretas
adaptadas com mamografia, equipamentos para exames de prevenção do câncer do
colo do útero, profissionais habilitados, treinados e qualificados para o enfrentamento
e  o  diagnóstico  inicial  do  câncer,  essas  carretas,  hoje,  contam  com  o  apoio  do
governo do Estado.

Temos hoje cerca de 12 carretas que percorrerão todos os municípios mineiros,
principalmente  os  mais  distantes,  carentes  e  desprovidos  de  equipamentos  de
diagnóstico. Queremos levar a toda a população acima de 40 anos de idade o acesso
aos  principais  aliados  no  diagnóstico  de  prevenção  do  câncer,  a  mamografia,  o
exame  de  prevenção  do  câncer  do  colo  uterino,  os  exames  laboratoriais  para
pesquisa de doenças, principalmente do câncer da próstata.
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As carretas percorrerão todos esses municípios, levando o acesso mais rápido, fácil
e seguro para que todas essas pessoas que, porventura, tenham exames alterados
não enfrentem as tradicionais filas de espera de exames e para as consultas com
médicos especializados.  Há ainda pacientes  que até hoje,  após uma mamografia
alterada, esperam seis,  sete ou oito meses para discutir o resultado desse exame
com um médico especialista. Nesses casos, o exame foi realizado há meses. Isso faz
com que milhares de mulheres e homens afetados pelo câncer tenham essa doença
diagnosticada numa fase tardia, retirando desse paciente qualquer possibilidade de
cura.

É esse o foco do nosso trabalho. Queremos levar a toda a população a segurança
de que estamos ao lado de todos, a fim de enfrentar essa doença na fase inicial e
curar quase todos. Diríamos que nosso objetivo seria curar todos os pacientes que
hoje são, por um infortúnio da vida, acometidos de câncer. Nosso objetivo é levar a
essas pessoas maior qualidade de vida, mais tempo, e uma vida com mais felicidade,
liberdade e dignidade.

O foco da Fundação Cristiano Varella, ao longo destes 10 anos, além do trabalho
humanizado, é também melhorar os resultados do tratamento do câncer no Brasil. Em
2014,  ano  de  celebração  de  seu  aniversário,  a  instituição  deve  fazer  vultosos
investimentos, ampliando sua estrutura de modo a tornar-se o maior complexo de
tratamento  oncológico  de  Minas  Gerais.  Essa  instituição,  como  já  disse
anteriormente, no início parecia um hospital grande, um hospital megalomaníaco, um
hospital  com uma estrutura que poderia tornar-se um elefante-branco. No entanto
hoje já é um hospital pequeno. Apesar de todo o crescimento da Fundação Cristiano
Varella, tenham vocês a certeza de que ainda o hospital precisa crescer mais, porque
infelizmente a incidência de câncer, na nossa sociedade e no Brasil como um todo,
aumenta  a  cada  ano.  É  uma  doença  que  certamente  afetará  muitas  e  muitas
pessoas, muitas e muitas famílias. Todos os que hoje trabalham no hospital do câncer
sabem o tamanho do sofrimento dos pacientes que enfrentam essa doença em uma
fase avançada.  Apesar  de  toda a  nossa luta,  apesar  de  todos  os conhecimentos
disponibilizados pela medicina, apesar de todos os avanços tecnológicos e de todos
os medicamentos que anualmente são descobertos, muitos ainda sofrem, sofrem e,
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às vezes, morrem com grande sofrimento. Nosso trabalho é entrar no hospital em que
todos os que precisam ser tratados possam sair curados e sem grande mutilações
nem sofrimentos. É esse o nosso trabalho. Eu, como oncologista, há 15 anos enfrento
essa dura realidade de tratar, na fase avançada, os pacientes em nosso Estado e em
nosso país.

Mas, com a Fundação Cristiano Varella, muitos desafios já foram enfrentados e hoje
muitos pacientes se beneficiam. Lembro-me de quando ainda trabalhava em outros
hospitais  de  câncer,  onde pacientes  com diagnósticos confirmados voltavam  para
suas casas,  para  suas  cidades,  esperando  por  uma ligação,  esperando  por  uma
vaga, esperando por uma internação,  esperando começar  seu tratamento.  Muitos,
quando  tínhamos  vaga,  quando  tínhamos  possibilidade  de  iniciar  o  tratamento,
quando  buscávamos  por  eles,  já  haviam  até  falecido.  Muitos  pacientes  que
aguardaram  em  sua  casa  o  início  do  tratamento  do  câncer  morreram  sem  a
possibilidade de iniciá-lo.

O  tratamento  do  câncer  ainda  é  uma  luta.  Precisamos  crescer,  precisamos
modernizar, precisamos aperfeiçoar e dar mais possibilidades às pessoas não apenas
do acesso ao diagnóstico mas também, o mais rapidamente possível, aos meios de
tratamento. Portanto, é admirável que a obra social construída em sua homenagem
tenha conseguido, nesta sua primeira década de existência, salvar a vida de muitas
pessoas e amenizar o sofrimento de tantas outras.

A Fundação Cristiano Varella e o Hospital de Câncer de Muriaé merecem, assim, os
aplausos desta Casa Legislativa, ao levarem saúde, esperança e solidariedade aos
pacientes  oncológicos,  fazendo  jus  à  nobre figura  do  patrono que inspirou  a sua
fundação. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a assistir  a uma apresentação musical do

coral  da  Fundação Cristiano Varella,  sob a  regência  do  maestro  João  Mota,  que
apresentará as músicas  Somos fundação,  de Raquel Núbia da Fonseca Ferreira e
Ariene Muratori de Mattos;  Esperança,  de Nil  Bernardes, Luiz Schiavon e Marcelo
Barbosa; e Eu vou seguir, de Marina Elali e Dudu Falcão.

- Procede-se à apresentação musical.
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O  presidente  -  Neste  momento  gostaria  de  agradecer  e  parabenizar  esse
maravilhoso coral.  Registro que todos são funcionários  do  Hospital  do Câncer  de
Muriaé,  da  Fundação Cristiano Varella.  Como a  própria  letra  da  música  diz,  eles
sofrem, choram, sorriem, trabalham e, no final da semana, todas as sextas-feiras,
ainda ensaiam para trazer alegria a todos os nossos pacientes do hospital do câncer.
Mais uma vez, obrigado a todos os membros do coral. Parabéns por fazerem esse
trabalho tão maravilhoso e com tanta competência.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas,  com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
15/4/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2014
Às 9h45min, comparece na Sala das Comissões a deputada Liza Prado, membro

da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Dinis  Pinheiro.
Havendo número regimental,  a presidente,  deputada Liza Prado,  declara aberta a
reunião e, nos termos do art. 120, 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 o tema
"Acessibilidade:  um  avanço".  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
reunião para ouvir as Sras. Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e os Srs. Leonardo Mattos, vereador
do  município  de  Belo  Horizonte;  Agostinho  Santos,  técnico,  representando  a
coordenadora Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e Marcos Fontoura
de Oliveira, analista de transporte e trânsito da Empresa de Transporte e Trânsito de
Belo  Horizonte  -  BHTrans  -,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidente,  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
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considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2014.
Liza Prado, presidente - Luzia Ferreira.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2014

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira
(substituindo o deputado Carlos Mosconi, por indicação da liderança do BTR) e o
deputado  Carlos  Pimenta,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental,  o  presidente,  deputado  Carlos  Pimenta,  declara  aberta  a  reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior nos termos do art. 120, III, do Regimento
Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater as ações de
fomento  às  práticas  integrativas  e  complementares  de  saúde  exercidas  pela
Secretaria de Estado de Saúde. Nesse momento, registra-se a presença do deputado
Arlen Santiago. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir
as Sras. Esther Margarida Bastos, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento, e Itália
Viviani de Lacerda Capanema, assessora da presidência, representando o presidente
da Fundação Ezequiel Dias - Funed; Heloísa Helena Monteiro Braga, coordenadora
da  Política  Estadual  de  Práticas  Integrativas  e  Complementares  -  Pepic  -  da
Secretaria de Estado de Saúde; Cláudia Prass Santos, coordenadora do Programa de
Homeopatia, Acupuntura e Medicina Antroposófica da Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte; Rigléia Maria Moreira Lucena, 3ª- secretária da Mesa Diretora do
Conselho Estadual  de Saúde; Thaís Corrêa de Novaes,  presidente da Associação
Mineira  de  Farmacêuticos  Homeopatas;  Eliete  Fagundes,  diretora-presidente  do
Instituto  Tecnológico  Hanneman;  Letícia  Laís  Simões  Moreira,  coordenadora  de
Práticas Integrativas Complementares  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde de Nova
Lima; e dos Srs. Carlos José da Silva, especialista em Políticas e Gestão de Saúde,
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representando a Superintendência de Saúde de Governador Valadares; João Márcio
Berto,  diretor  financeiro  da  Associação  Médica  Homeopática  de  Minas  Gerais,
representando  a  presidente;  Ulisses  Martins  Filho,  diretor-presidente  do  Instituto
Ayurveda; e Marco Aurélio Cozzi, terapeuta naturista do Centro Mineiro de Pesquisa
em Acupuntura e Terapias Naturais, que são convidados a tomar assento à mesa. A
presidência concede a palavra à deputada Luzia Ferreira, autora do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  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. São recebidos
pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos da deputada
Luzia Ferreira e do deputado Carlos Pimenta:

- nº 9.528/2014, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido
de  providências  para  ampliar  a  dotação  orçamentária  destinada  aos  estados  e
municípios para financiar as práticas integrativas e complementares no Sistema Único
de Saúde;

- nº 9.529/2014, em que solicitam seja encaminhado à Fundação Ezequiel Dias -
Funed  -  pedido  de  providências  para  avaliar  a  possibilidade  de  inclusão  de
medicamentos  homeopáticos,  antroposóficos  e  fitoterápicos  em  sua  linha  de
produção para  fornecimento  ao  SUS,  visando ao  apoio  às  práticas integrativas  e
complementares.

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, 23 de abril de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta - Arlen Santiago.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/4/2014
Às 11h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,
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André Quintão, Tiago Ulisses, Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Dalmo
Ribeiro Silva, por indicação da Liderança do BTR) e Rômulo Viegas (substituindo o
deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projetos de Lei nºs 5.072, 5.076, 5.084, 5.085 e 5.091/2014 (deputado
Dalmo  Ribeiro  Silva);  5.073,  5.077,  5.079,  5.082  e  5.089/2014(deputado  André
Quintão);  5.086  e  5.088/2014  (deputado  Duilio  de  Castro);  5.080/2014  (deputado
Leonídio  Bouças);  5.070,  5.075,  e  5.083/2014 e  Projeto  de  Lei  Complementar  nº
62/2014  (deputado  Sebastião  Costa);  5.071  e  5.090/2014  (deputado  Gustavo
Perrella); 5.074 e 5.087/2014 (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.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.999/2013 é
retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  André  Quintão,
aprovado pela  comissão.  São distribuídos em avulsos os  pareceres dos  relatores
Sebastião Costa e Dalmo Ribeiro Silva dos Projetos de Lei nºs 5.075 e 5.076/2014,
respectivamente, que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade das
referidas  matérias.  São  convertidos  em  diligência  ao  autor  o  Projeto  de  Lei
Complementar nº 32/2012; à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao
prefeito de Formiga o Projeto de Lei nº 5.012/2014; e ao Departamento de Estradas
de Rodagem - DER-MG - e ao prefeito de Formiga o Projeto de Lei nº 5.016/2014
(relator: deputado Sebastião Costa, os dois últimos em virtude de redistribuição); à
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  o  Projeto  de  Lei  nº  5.013/2014
(requerimento  lido  pelo  deputado  Rômulo  Viegas);  à  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão e ao prefeito de Formiga o Projeto de Lei nº 5.015/2014; e à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito municipal de Formiga o
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Projeto de Lei nº 5.017/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, os dois últimos
lidos pelo deputado Sebastião Costa); ao DER-MG e ao prefeito de Formiga o Projeto
de Lei nº 5.014/2014 (relator: deputado Tiago Ulisses, em virtude de redistribuição).
Após  discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.132/2013 (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva, lido pelo deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação são
aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 3.733/2013 e
5.020/2014  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada,  ambos  em  virtude  de
redistribuição);  4.465/2013  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro
Silva,  lido  pelo deputado Sebastião  Costa);  4.700,  4.815/2013,  5.032/2014 com a
Emenda nº 1 e 5.034/2014 (relator: deputado Sebastião Costa, os três últimos em
virtude  de  redistribuição).  O  Parecer  para  Turno  Único  do  Projeto  de  Lei  nº
4.918/2014 deixa de ser apreciado por solicitação de prazo regimental pelo relator,
deputado Sebastião Costa,  em virtude de redistribuição. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a reunião extraordinária que ocorrerá dia 10/04/2014 às 11:30 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  João  Leite  -  Gustavo  Valadares  -  Sargento

Rodrigues.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
14/4/2014

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Sargento Rodrigues,
membro da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Adelmo
Carneiro  Leão  e  Wander  Borges.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a
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reunião se destina a debater a falta de efetivo policial e o aumento da criminalidade
em Itamarandiba, além dos deslocamentos de viaturas para o plantão regionalizado
no Município de Capelinha, causando graves problemas para segurança pública, e a
discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir a Sra. Luciana do Prado Ferreira Pinto, promotora de
justiça  da  Comarca  de  Itamarandiba;  e  os  Srs.  Erildo  do  Espirito  Santo  Gomes,
prefeito municipal de Itamarandiba; Eduardo César Moreira, vereador e presidente da
Câmara Municipal de Itamarandiba; Ten.-Cel. PM João Carlos Mesquita de Moraes,
comandante da 14ª Região da PMMG; Rômulo Quintino da Silva, delegado regional
de Capelinha; e os vereadores da Câmara Municipal de Itamarandiba: Valdir Santos
Oliveira; Ciberley Nunes Cena; Sebastião Antônio Amaro; Claudiney das Almas Sena;
Antônio de Pádua Lemes; Marcos Antônio Morais; Sebastião de Oliveira; José Adauto
Carneiro; Jair Francisco Lopes e Vanderlei Carneiro Fernandes, que são convidados
a tomar assento à mesa. O presidente, na condição de autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.753/2011

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  da  deputada  Maria  Tereza  Lara,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa
declarar de utilidade pública a Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer
Infantil e Adulto - SOS do Câncer -, com sede no Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  15/12/2011  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.753/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  para  a  Prevenção  e  Combate  ao  Câncer  Infantil  e  Adulto  -  SOS  do
Câncer -, com sede no Município de Divinópolis.

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

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

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  5º  veda  a
remuneração de seus diretores e conselheiros; e art. 6º determina que, na hipótese
de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  legalmente
constituída, qualificada como organização da sociedade civil de direito privado e sem
fins lucrativos.

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

Projeto de Lei nº 2.753/2011 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - André Quintão.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.525/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Reviver II, com sede no Município de Espera Feliz.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/11/2012  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.525/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Reviver II, com sede no Município de Espera Feliz.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas
em 31/3/2014), o art. 8º vedam a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o
art.  34 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, evangélica e de utilidade pública.

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

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

Projeto de Lei nº 3.525/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Reviver II -  Centro de

Reabilitação, com sede no Município de Espera Feliz.”
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - Duilio de Castro, relator - Sebastião Costa - Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.764/2013
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o Projeto de Lei nº 4.764/2013

institui  o  mês  do  Pit  Stop  -  Inspeção  Veicular  Preventiva  -,  e  foi  distribuído  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada,
vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer  quanto ao mérito,  em
cumprimento ao disposto no art.  188,  combinado com os arts.  190 e 102,  XI,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento visa a instituir  o mês do Pit  Stop - Inspeção Veicular

Preventiva -, cujos eventos ocorrerão anualmente durante todo o mês de junho.
A produção industrial automobilística no Brasil tem aumentado consideravelmente

nos  últimos  anos.  Segundo  a  Associação  Nacional  dos  Fabricantes  de  Veículos
Automotores - Anfavea -, o setor produziu 3,74 milhões de unidades automotores em
2013, o que representa um aumento de 9,9% em relação a 2012.

Ainda,  segundo  a  associação,  com  a  redução  do  Imposto  sobre  os  Produtos
industrializados - IPI - no setor automobilístico, entre 24/5/2012 e 30/11/2013, houve
um  aumento  nas  vendas  de  automóveis  em  todo  o  País  e,  consequentemente,
aumento  na  produção  e  na  arrecadação  de  impostos  pelo  governo,  como,  por
exemplo, o valor obtido com o PIS/Cofins.

O aumento da frota de carros, no entanto, requer maior utilização de energia de
fontes como álcool, gasolina e diesel, cuja combustão aumenta significativamente a
emissão de gases, vapor e material particulado no ar atmosférico, tornando o ar mais
poluído, o que intensifica os agravos na saúde respiratória da população.

Com o tempo de uso, as peças dos automóveis sofrem desgaste natural e devem
ser  substituídas  por  outras  de  qualidade  que  estejam  de  acordo  com  as
especificações do fabricante  e  que sejam de procedência  conhecida.  Veículo  mal
conservado polui mais e consome mais combustível.
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Cumpre ressaltar,  no entanto,  que a boa manutenção dos veículos, após a sua
aquisição,  depende  de  cada  proprietário  e  portanto  está  condicionada  à  sua
disponibilidade financeira e aos seus conhecimentos técnicos.

A principal  medida  para  estimular  os  proprietários  dos  veículos  a  assumirem  a
responsabilidade por mantê-los em boas condições é a Inspeção Técnica Veicular,
por meio da qual se fiscaliza a manutenção preventiva e corretiva dos veículos, com o
objetivo de garantir a segurança no trânsito e reduzir a emissão de poluentes.

No  âmbito  da  saúde,  é  imprescindível  que  a  emissão  desses  poluentes  seja
reduzida,  uma  vez  que  as  concentrações  elevadas  de  poluentes  atmosféricos
encontradas em grandes  cidades acarretam afecções  agudas e  crônicas no  trato
respiratório.  A maior  incidência  de  patologias,  tais  como  asma  e  bronquite,  está
associada  às  variações  das  concentrações  de  vários  poluentes  atmosféricos.  A
poluição atmosférica urbana e o material particulado inalável também são fatores que
podem ajudar a desencadear doenças cardiovasculares.

De acordo com o estudo "Custos de saúde associados à poluição do ar no Brasil"
(Disponível  em:  <http://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/viewFile/790/730>,
acesso em 18/3/2014), a poluição atmosférica é uma das principais condições que
leva ao óbito por doenças respiratórias e, por isso, políticas preventivas de poluição
do ar deveriam ser uma prioridade social.

Diversos países da União Europeia, os Estados Unidos, a Índia, o Chile, a Argentina
e o México,  preocupados com a manutenção preventiva  e corretiva dos veículos,
adotaram programas de Inspeção Técnica Veicular.

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama -, em 1986, instituiu o
Programa de Controle de Veículos Automotores com o objetivo de reduzir os níveis de
emissão de poluentes de veículos automotores e de criar programas de inspeção e
manutenção para veículos automotores em uso.

Em  Belo  Horizonte,  foi  realizado,  em  setembro  de  2013,  o  Programa Inspeção
Veicular Gratuita, para a conscientização do público em geral quanto à necessidade
das inspeções preventivas e manutenções periódicas nos veículos. A Lei Municipal nº
9.694, de 20/5/2009, instituiu o mês do Pit Stop BH - Inspeção Veicular Preventiva.

Com base nesse exemplo,  o autor  da proposição em análise procura ampliar  a
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iniciativa de Belo Horizonte para todo o Estado, uma vez que Minas Gerais possui a
segunda maior frota de veículos do País.

Parece-nos que a proposição em análise poderá contribuir para a conscientização
da  população  quanto  à  necessidade  de  manutenção  periódica  dos  veículos  e
consequentemente para a redução de poluentes no ar atmosférico e que estimular
essa atitude terá efeitos positivos na saúde da população. Somos portanto, favoráveis
à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.764/2013 na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago, relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.990/2014
Comissão de Saúde

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

declarar de utilidade pública o Instituto Dr. Raimundo Silva - Pró-Rim -, com sede no
Município de Itajubá.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.990/2014 pretende declarar de utilidade pública o Instituto Dr.

Raimundo Silva - Pró-Rim -, com sede no Município de Itajubá, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo o
diagnóstico, o tratamento e a reabilitação de doentes renais.

Com  esse  propósito,  a  instituição  procura  prevenir  as  doenças  renais;  presta
assistência aos pacientes em tratamento e aos que já foram tratados; intercede junto
aos órgãos públicos a fim de assegurar a todos os necessitados o tratamento e o
fornecimento gratuito de medicamentos com qualidade e segurança.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Instituto Pró-Rim em prol da
saúde da comunidade de Itajubá, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.990/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.082/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Lucas Magalhães Karam, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.082/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Lucas Magalhães Karam, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 20, parágrafo
único, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 34,
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que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade  sem  fins  lucrativos,  preferencialmente  com  o  mesmo  objetivo  social  da
entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.082/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril 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 5.089/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar
de utilidade pública a Associação Beneficente Pró-Melhoramentos do Bairro Icaivera -
ABMPI -, com sede no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.089/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Pró-Melhoramentos do Bairro Icaivera - ABMPI -, 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.
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Note-se que o capítulo X do estatuto constitutivo da instituição determina, na letra
“a”, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, na letra “c”, que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
de caráter filantrópico.

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

Projeto de Lei nº 5.089/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de abril 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 2.839/2012

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei 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 ou doença celíaca.

Em  virtude  da  semelhança  de  conteúdo,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.972/2012,  da
deputada Liza Prado, foi anexado à proposição em estudo, nos termos do art. 173, §
2º, do Regimento Interno.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de
Saúde e, a pedido da primeira, foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de
Saúde para que este órgão se manifestasse sobre a medida proposta.

O projeto foi analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, em
cumprimento do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição  em  estudo  tem  como  objetivo  obrigar  mercados,  hipermercados,
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supermercados e estabelecimentos similares com mais de três caixas registradoras a
reservarem local  específico para  a venda de produtos  alimentícios  recomendados
para pessoas com diabetes, doença celíaca ou intolerância à lactose. Além disso,
dispõe que os referidos locais  -  setor,  corredor,  prateleira,  gôndola ou quiosque -
devem ser sinalizados por placa em local com boa visibilidade.

Algumas  patologias  como  diabetes,  hipertensão,  alergia,  doença  celíaca  e
intolerância  à  lactose  ocasionam  restrições  alimentares  que  modificam  a  rotina
alimentar dos pacientes por toda a vida. O diabetes, caracterizado pela insuficiência
ou  deficiência  de  insulina  -  hormônio  responsável  por  transformar  a  glicose  em
energia -, é controlado principalmente pela ingestão reduzida de açúcar. Os celíacos
são intolerantes ao glúten, uma espécie de proteína presente no trigo, na aveia, no
centeio,  na  cevada e  no  malte.  Por  fim,  a  intolerância  à  lactose  impede  que  os
pacientes consumam qualquer alimento à base de leite e seus derivados.

Submetidos  a  dietas  específicas  e  restritivas,  os  pacientes  sensíveis  a  grupos
alimentares como açúcar,  glúten e lactose precisam ficar  atentos  aos  rótulos  dos
produtos ao adquiri-los. Para alguns pacientes, os problemas de adesão à dieta estão
relacionados à dificuldade de se verificar a inexistência de tais grupos nos produtos e
de encontrá-los no comércio.

O mercado desses produtos especiais cresceu ao longo dos últimos anos, sendo
possível  encontrar  itens  variados  para  comercialização  nos  estabelecimentos  de
varejo. Contudo, se esses produtos não estiverem agrupados nos pontos de venda, a
sua localização pelo consumidor será dificultada e, consequentemente, o tempo gasto
para a compra será também maior.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça apontou o direito
universal à saúde e a competência concorrente entre União, estados e municípios
para  legislar  sobre  proteção  e  defesa  da  saúde,  assim  como  sobre  defesa  do
consumidor, nos termos da Constituição da República de 1988.

A Secretaria de Estado de Saúde - SES - manifestou-se contrariamente ao projeto
em estudo por  meio  de nota técnica  emitida  em resposta a pedido  de  diligência,
argumentando que a Portaria n° 29, de 13/1/1998, editada pela Agência Nacional de
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Vigilância Sanitária  -  Anvisa -,  fixa as características mínimas de qualidade a que
devem obedecer os alimentos para fins especiais. Além disso, a SES citou na referida
nota  a  Lei  Federal  nº  10.674,  de  16/5/2003,  que  determina  que  os  produtos
alimentícios comercializados são obrigados a informar sobre a presença de glúten,
como medida preventiva e de controle da doença celíaca.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  considerou  que  as  normas  citadas  pela
Secretaria de Estado de Saúde não contêm medidas semelhantes às dispostas na
proposição em análise e apresentou a esta o Substitutivo nº  1,  para adequá-la à
técnica  legislativa  e  incluir  dispositivo  que  institui  sanção  para  os  casos  de
descumprimento da norma.

Entendemos que as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça
são pertinentes. Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1,  ao final deste parecer,
para aperfeiçoar o texto da norma, de forma a tornar mais claro o comando de seu
art. 1º.

Esta  comissão  deve  manifestar-se  também  a  respeito  da  proposição  anexada,
conforme determina a Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003. Como o
conteúdo  dessa  proposição  é  bem  semelhante  ao  da  proposição  em  análise,
entendemos que os argumentos apresentados neste parecer se aplicam também a
ela.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.839/2012 no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  que  comercializam  produtos  isentos  de  glúten,

lactose ou açúcar deverão dispor de local específico para sua exposição.
Parágrafo único - Os produtos a que se refere o  caput serão dispostos em local

visível e com placa informando a sua destinação.”.
Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
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Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta, relator - Arlen Santiago.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.096/2013

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em tela assegura às
mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste de
mapeamento genético por meio do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de
Saúde e foi analisada preliminarmente pela primeira, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em
cumprimento do disposto no art. 188 combinado com o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Em virtude de semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº 4.116/2013, de autoria
do deputado Fred Costa, foi anexado à proposição em estudo, conforme determina o
art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento tem como objetivo assegurar, por meio do Sistema Único

de Saúde - SUS -, o acesso gratuito ao exame genético que identifica mutação do
gene BRCA a mulheres que tenham alto risco de desenvolver a doença de acordo
com laudo médico, a fim de demonstrar as possibilidades de aparecimento dessa
neoplasia. Além disso, o projeto dispõe que as mulheres que apresentarem resultado
positivo para o exame poderão optar  pelas  cirurgias de mastectomia preventiva e
reconstrução mamária por  meio do SUS, nos termos da Lei  Federal  nº 9.797,  de
1999.

No Brasil,  o câncer de mama é considerado um significativo problema de saúde
pública  devido  a suas  altas  taxas de  incidência  e  mortalidade.  De acordo com o
Instituto  Nacional  do  Câncer  -  Inca  -,  esse é  o  segundo  tipo de  carcinoma mais
frequente no mundo, e o mais prevalente entre as mulheres, respondendo por 22%
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dos casos novos a cada ano. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama
continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em
estágios avançados. Na população mundial, a sobrevida média após cinco anos é de
61%.

O Inca estima que em 2012 houve 52.680 casos novos de câncer de mama no
Brasil. Em 2010 foram notificadas 12.852 mortes causadas pela doença. O câncer de
mama também atinge os homens e, como nesses casos a doença é diagnosticada
em  um  estágio  bem avançado,  o  percentual  de  cura  entre  os  pacientes  do  sexo
masculino é baixo.

Vários critérios são utilizados na identificação de mulheres com maior risco para o
desenvolvimento  do  câncer  de  mama.  Esses  parâmetros  incluem  avaliação  da
história familiar com a consideração de teste de mapeamento genético, revisão da
história clínica, incluindo resultados de biópsias anteriores, e avaliação da densidade
mamográfica.

Do total de casos de câncer de mama diagnosticados a cada ano, estima-se que 5
a 10% sejam hereditários, ou seja, causados por uma alteração genética herdada que
confere a seu portador predisposição para a doença significativamente maior que da
média populacional. Os avanços da biologia molecular dos últimos anos resultaram
na identificação de genes que,  quando alterados, aumentam significativamente as
chances de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário e outros tumores, entre
os quais se sobressaem os genes supressores tumorais BRCA1 e BRCA2. Outros
genes de predisposição ao câncer foram identificados e são igualmente importantes
para o aparecimento da doença, embora correspondam a uma parcela menor dos
casos hereditários.

Os exames de mapeamento genético possibilitam, portanto, o diagnóstico de uma
mutação  muito  antes  do  aparecimento  dos  sintomas  e  têm  sido  utilizados  como
parâmetro para tomada de decisão clínica com relação a intervenções preventivas
(cirurgias  profiláticas,  quimioprofilaxia,  mamografias  periódicas  e  regulares  em
espaços de tempo inferiores a um ano, entre outras) destinadas a reduzir as chances
de  desenvolvimento  do  câncer  de  mama  em  pacientes  portadores  da  mutação
genética.  No  entanto,  a  maioria  das  neoplasias  da  mama  não  tem  relação  com
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antecedentes familiares, não havendo, nesses casos, qualquer utilidade para esses
testes preditivos.

Os serviços de genética no Brasil, assim como no restante da América Latina, vêm
se desenvolvendo lentamente e com dificuldades. O teste genético para câncer de
mama não está disponível na grande maioria dos municípios e não recebe cobertura
do Sistema Único de Saúde. A partir de janeiro de 2014, os testes de mapeamento
dos  genes  BRCA1  e  BRCA2  passaram  a  ser  cobertos  pelos  planos  de  saúde,
conforme critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apontou  a
competência  concorrente  entre  União,  estados  e  municípios  para  legislar  sobre
proteção e defesa da saúde, e o direito universal à saúde, nos termos da Constituição
da República de 1988. Entretanto, apresentou o Substitutivo nº 1 à proposição em
comento, com o propósito de adequar o texto às regras da técnica legislativa.

Esta comissão concorda com as alterações propostas pela comissão anterior, pois
julga que elas não modificam o conteúdo da proposição e tornam mais claros os seus
comandos.

Todos os argumentos acima também se aplicam ao Projeto de Lei nº 4.116/2013,
anexado à proposição em estudo, cujo art. 1º apresenta a mesma finalidade.

Entendemos, portanto, que o projeto de lei em análise deve prosperar nesta Casa,
pois  as  medidas  ora  apresentadas  visam  a  reduzir  o  alto  custo  gerado  pelo
tratamento do câncer de mama, principalmente quando o câncer é diagnosticado em
estágios avançados, custo esse que se reflete tanto para o poder público quanto para
o paciente - nos planos financeiro e psicológico.

Além disso, considerando-se que o câncer de mama é uma doença da fase adulta,
predominantemente,  e  dada a transição epidemiológica  e  demográfica do  País,  a
tendência  é  que  a  incidência  de  neoplasias  aumente  nos  próximos  anos.  Dessa
forma,  destaca-se  a  importância  de  programas  de  prevenção  que  favoreçam  a
detecção da doença nos seus estágios iniciais, em que a chance de cura pode atingir
95% para alguns tumores.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.096/2013, no 1º
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turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Carlos Pimenta, relator - Arlen Santiago.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.519/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 18.995, de 1º de julho de 2010,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Carlos o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 19/9/2013 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Em 8/10/2013, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301 do
Regimento Interno, encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e
ao  prefeito  municipal  de  Antônio  Carlos  para  que  se  manifestassem  sobre  a
pretendida alteração.

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

A Lei  nº  18.995,  de 2010,  autorizou o Poder  Executivo a doar  ao Município  de
Antônio Carlos imóvel com área de 60 alqueires, que equivalem a 180ha, situado no
lugar denominado Fazenda do Capão do Onça, nesse Município, para a implantação
de um Centro de Recuperação de Dependentes Químicos e a regularização fundiária
de  terrenos  ocupados  por  famílias  carentes  da  região.  Em  seu  art.  2º,  previu  a
reversão do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados
da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação
prevista.

Pretende o Projeto de Lei nº 4.519/2013 incluir, entre as finalidades a que o imóvel
se destina, a da construção de um parque de exposições.
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Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que a destinação proposta visa
fomentar o agronegócio,  base da economia local,  e  que, devido à ampla área do
imóvel, o acréscimo da nova finalidade não prejudicará a implantação do Centro de
Recuperação  de  Dependentes  Químicos  nem  a  regularização  fundiária  prevista
inicialmente.

É  importante  observar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública
prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em
que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de
normas dessa natureza, em obediência ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda é constatada nas
cláusulas de destinação e de reversão.

Cabe ressaltar que o prefeito municipal de Antônio Carlos, por meio do Ofício nº
83/2014, esclareceu que a alteração pretendida é importante para o município, pois
este não dispõe de outra área pública adequada ao desenvolvimento de atividades de
relevância econômica e social e que sirva de apoio aos produtores rurais da região.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, por
meio  da  Nota  Técnica  nº  827/2014,  posicionou-se  favoravelmente  à  alteração
proposta, uma vez que a ampliação da finalidade do bem não causará prejuízo às
originais e que a construção de um parque de exposições trará progresso para a base
da economia local, além de estar de acordo com o interesse da população.

Portanto, não há impedimento para a tramitação do projeto de lei em tela.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei nº 4.519/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.574/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
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Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  São  Gonçalo  do  Abaeté  o  imóvel  que
especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 4/10/2013 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 29/10/2013, esta relatoria solicitou que o projeto fosse, nos termos
do art.  301 do Regimento Interno, encaminhado ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais  -  DER-MG -,  órgão  que detém o título  de
propriedade do bem, para que informasse a esta Casa sobre a situação efetiva do
imóvel e a existência de óbice à alienação pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.574/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté imóvel localizado na Rua 12 de Junho,
naquele município, registrado sob o nº 337, a fls. 40 do Livro 2-B, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do Abaeté.

É importante observar que, no registro do imóvel, o referido bem foi doado pelo
Município de São Gonçalo do Abaeté, em 1978, ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - sem nenhum gravame. Assim, a
autorização  para  que  ele  retorne  ao  patrimônio  municipal  deve  ser  dada  a  essa
autarquia,  e  não  ao  Poder  Executivo,  o  que  será  corrigido  no  Substitutivo  nº  1,
apresentado ao final deste parecer.

Para a transferência de domínio de bens públicos, ainda que para outro ente da
Federação,  é  necessário  observar  o  art.  18  da  Constituição  Mineira,  que  exige
avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para a alienação de imóveis.  O
dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação
e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
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Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

Ademais,  essa  norma  determina  a  subordinação  da  transferência  ao  interesse
público. Para atender a esse requisito,  o parágrafo único do art.  1º da proposição
prevê  a  utilização  do  imóvel  para  o  funcionamento  do  Centro  de  Referência  de
Assistência  Social  -  Cras  -,  beneficiando  a  população  local,  especialmente  seu
segmento mais carente.

Ainda  com  o  propósito  de  defender  o  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a
reversão do imóvel ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da
lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação
prevista.

Cabe  esclarecer  que  o  DER-MG,  por  meio  da  nota  técnica  de  3/12/2013,
manifestou-se  favoravelmente  à  doação  pretendida,  uma vez  que  a  área  já  está
cedida à municipalidade e a autarquia não tem planos para sua utilização.

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

do Projeto de Lei nº 4.574/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de São Gonçalo do Abaeté 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 São Gonçalo do Abaete o imóvel com
área de 1.200m², situado na Rua 12 de Junho, nesse município, e registrado sob o nº
337, a fls. 40 do Livro 2-B, no Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo do
Abaeté.

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput deste artigo destina-se ao
funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social do Município.

Art. 2° - 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. 1°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril 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 4.783/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em epígrafe institui o
Plano  Estadual  para  a  Humanização  do  Parto,  dispõe  sobre  a  administração  de
analgesia em partos naturais de gestantes no Estado de Minas Gerais.

Publicada no  Diário do Legislativo de 12/12/2013, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  agora  a  esta  comissão  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto visa instituir o plano estadual para a humanização do parto, garantindo à

gestante o direito de receber assistência humanizada durante o parto realizado na
rede de saúde pública do Estado.

Não  obstante  a  louvável  intenção  do  autor  da  proposição,  alguns  de  seus
dispositivos  afrontam dispositivos constitucionais.  A Constituição da República, em
seu art. 2º, estabeleceu como Poderes da União, independentes e harmônicos entre
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções
para  cada  um  desses  Poderes,  atribuindo-lhes  competências  próprias,  mas  sem
exclusividade  absoluta.  Assim,  cada Poder  tem  uma função  predominante,  que  o
caracteriza  como  detentor  de  uma  parcela  da  soberania  estatal,  além  de  outras
funções - típicas e atípicas - previstas no texto constitucional.

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo
predominância de uma sobre a outra. Ao Poder  Executivo,  a norma constitucional
atribui  a  função  típica  de  administrar,  por  meio  de  atos  de  chefia  de  Estado,  de
governo e de administração. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do
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ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa pública.
Planos,  programas  e  projetos  administrativos  são  etapas  do  planejamento

administrativo  e  orçamentário  de  um  Estado.  O  plano  é  a  "apresentação
sistematizada e justificada das decisões tomadas relativas à ação a realizar" (Padilha,
R. P. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico da escola.
São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2001. p. 36). Plano tem a conotação de
produto do planejamento. Sua elaboração e execução são atividades que integram o
rol de competências do Poder Executivo para realizar ações de governo.

Os arts. 4º a 7º, 9º e 13 a 15 do projeto em análise, que tratam dos requisitos para a
elaboração de um plano individual  de parto  e os  procedimentos que deverão ser
realizados  para  a  efetivação  dessa  assistência  humanizada,  são  de  natureza
administrativa. São dispositivos normativos que se referem a ações típicas do Poder
Executivo.  A  apresentação  de  projeto  de  lei  tratando  de  tema  dessa  natureza
constitui,  portanto,  uma  iniciativa  inadequada,  uma  vez  que  usurpa  atribuições
daquele Poder.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e
não pode avançar a ponto de minudenciar a ação executiva, prescrevendo planos e
programas governamentais, pois isso esvaziaria a atuação institucional do Executivo
e contrariaria o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Com  esse  entendimento  vem-se  pronunciando  o  Supremo  Tribunal  Federal,
conforme  a  Decisão  de  Questão  de  Ordem  suscitada  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não estar sob reserva legal
a  criação  de  programa,  ressalvados  os  casos  expressamente  previstos  na
Constituição da República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Já os arts.  1º a 3º,  8º e 10 a 12 da proposição estabelecem alguns parâmetros
relativos  ao  tema,  apesar  de  inseridos  no  denominado  plano  estadual  para
humanização do parto. Essa imprecisão técnica é passível de retificação, pois,  na
verdade, o que se pretende é o estabelecimento de algumas diretrizes em relação à
assistência humanizada. Se ao Poder Legislativo não cabe propor leis que tenham
por  objeto  a criação de planos  ou programas administrativos,  a  ele  é atribuída a
competência de propor diretrizes e princípios para a criação de políticas públicas.
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Cabe,  portanto,  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  a  iniciativa  do  processo
legislativo a fim de tratar sobre a matéria nesses termos.

Para  adequar  esses  dispositivos  ao  ordenamento  jurídico-constitucional,
apresentamos  no  final  deste  parecer  o  Substitutivo  nº  1,  acrescentando  entre  os
dispositivos da Lei nº 11.335, de 20/12/1993, que dispõe sobre a assistência à saúde
reprodutiva da mulher e do homem, as diretrizes estabelecidas no projeto de lei em
análise para humanizar essa assistência.

Além disso, propomos a adequação do inciso XIV do art. 2º da Lei nº 16.279, de
20/7/2006,  à  legislação  federal,  estabelecendo  que  é  um  direito  da  gestante  ser
acompanhada  nos  exames  pré-natais  e  no  parto  por  qualquer  pessoa  por  ela
indicada.

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

do Projeto de Lei nº 4.783/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 11.335, de 20 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a assistência integral, pelo Estado, à saúde reprodutiva da mulher e do homem,
e altera o inciso XIV do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe
sobre o direito dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 11.335, de 20 de dezembro de 1993, o seguinte

art. 1º-A:
“Art.  1º-A -  Para os  fins  do disposto  no inciso III  do art.  1º  desta lei,  o  Estado

garantirá  à  gestante  o  direito  de  receber  assistência  humanizada  e  segura  no
decorrer da gestação, parto e puerpério, observado o seguinte:

I  -  realização  do  atendimento  conforme  os  procedimentos  estabelecidos  pela
Organização Mundial de Saúde - OMS - e os regulamentos do Ministério da Saúde e
da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais;

II - garantia do direito a acompanhante durante o acolhimento e o trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato;

III - estímulo à implementação de equipes horizontais do cuidado nos serviços de
atenção obstétrica e pré-natal;



1413
____________________________________________________________________________

IV  -  realização  de  atividades  educativas  para  conscientizar  a  gestante  e  os
profissionais  de  saúde  sobre  os  procedimentos  e  benefícios  do  atendimento
humanizado;

V  -  estímulo  à  publicação  de  protocolos  que  descrevem  as  rotinas  e  os
procedimentos de assistência ao parto, bem como dos dados sobre os tipos de parto
e procedimentos adotados como rotina por opção da gestante.

Parágrafo único -  A gestante será informada de forma clara,  precisa e objetiva,
sobre as  rotinas e os procedimentos eletivos de assistência ao  parto  pelos  quais
poderá optar, bem como sobre as as vantagens e os riscos de cada um deles.”.

Art. 2º - O inciso XIV do art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)
XIV - no caso de gestante, ser acompanhada nos exames pré-natais e no parto por

pessoa por ela indicada;”.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril 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 4.872/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 4.872/2014 dispõe
sobre  a  implantação  do Selo  Entidade  Especial  a  ser  conferido  às  entidades  de
atendimento às pessoas com deficiência no Estado e dá outras providências.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/2/2014,  a  proposição  foi  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto em análise visa instituir o Selo Entidade Especial a ser concedido pelo

governador do Estado às entidades que realizam um atendimento de qualidade às
pessoas com deficiência. Dispõe ainda que compete ao Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência regulamentar os critérios para a concessão
desse  selo.  E  que  as  entidades  a  que  o  selo  for  concedido  terão  prioridade  na
obtenção de recursos financeiros do Estado destinados a programas especiais  de
atenção e promoção dos direitos da pessoa com deficiência.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de
competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,
todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de
competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento
jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse
nacional,  relacionadas no art.  22 da Constituição da República, e, aos municípios,
sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30.

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

A matéria em análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado, e a
deflagração de seu processo legislativo não se inclui entre aquelas previstas no art.
66 da Constituição do Estado como de competência reservada ao governador,  ao
presidente da Assembleia, nem ao titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou
do Tribunal de Contas. O projeto não incorre, portanto, em vício de iniciativa.

No que  se  refere  ao  conteúdo da proposição,  é  oportuno  destacar  que  o  Selo
Entidade Especial pertencia ao âmbito da Política Estadual dos Direitos da Pessoa
com  Deficiência,  por  meio  da  alteração  da  Lei  nº  13.799,  de  2000.  Assim,  fica
assegurada a observância das diretrizes e prioridades dessa política, figurando o selo
como um instrumento de que o Estado poderá se valer para o alcance dos objetivos
nela previstos.

Verifica-se, ainda, que o art. 1º da proposição confere ao governador do Estado a
atribuição de conferir o Selo Entidade Especial. Do ponto de vista formal, observa-se
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que  a  prescrição  dessa  competência  não  configura  vício  de  iniciativa,  já  que  a
medida,  encetada no campo regular de atribuições dos órgãos do Executivo,  está
longe de provocar uma restruturação nas atividades e na organização administrativa
do governo mineiro. Entretanto, é indispensável ficar a cargo do Conselho Estadual
de  Defesa  da  Pessoa  com  Deficiência  a  administração  desse  selo,  conforme  já
propõe o projeto de lei em análise, garantindo-lhe maior legitimidade e controle social,
o que contribui para que seja preservada a finalidade da lei.

Por  essas  considerações,  entendemos  ser  adequada  a  apresentação  do
Substitutivo  nº  1  ao  final  deste  parecer,  de  modo  que  o  selo  em  questão  seja
instituído, com as devidas adequações, no âmbito da Política Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, por meio da alteração da Lei nº 13.799, de 2000.

Nesse substitutivo propomos, ainda, a supressão dos arts. 5º e 6º do projeto, por
ferirem o princípio de separação dos Poderes. O art. 5º estabelece a prioridade na
obtenção de recursos financeiros  do Estado às  entidades  a que o  Selo Entidade
Especial seja instituído. Entretanto, compete ao Poder Executivo realizar o repasse
desses  recursos,  observado um planejamento  prévio  em que se  avaliem critérios
predeterminados. O art. 6º, por sua vez, exige uma regulamentação de competência
daquele Poder em relação à matéria. Ambos dispositivos interferem na autonomia do
Executivo  no  tocante  ao  planejamento  orçamentário  e  à  organização  de  suas
estruturas, que já é regulamentada em norma própria, dispensando previsão legal.

O Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, consolida as adequações
aos  aspectos  jurídico-constitucionais  anteriormente  esclarecidos  e  às  normas
técnicas da redação parlamentar.

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

do Projeto de Lei nº 4.872/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 13-A à Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe a
Política Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.1º - A Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, fica acrescida do seguinte art.
13-A:

“Art. 13-A - Fica instituído o Selo Entidade Especial, a ser concedido às entidades
que se destacarem no atendimento à pessoa com deficiência.

Parágrafo  único  -  O  selo  será  conferido  pelo  governador  do  Estado  e  será
administrado  pelo  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  a
quem compete dispor sobre os destinatários e os critérios para avalizar a qualidade
dos serviços prestados pelas entidades de atendimento às pessoas com deficiência,
observado o disposto em regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.899/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  deputado Sebastião  Costa,  o projeto de  lei  em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a alterar a finalidade do bem doado ao Município
de Cataguases pela Lei nº 14.381, de 2002.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 14/2/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Em  18/2/2014,  o  relator  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do
Regimento Interno, encaminhado à secretária de Estado de Planejamento e Gestão e
ao prefeito municipal de Cataguases para que se manifestassem sobre a pretendida
alteração.

Vencido o prazo previsto no citado artigo sem que a resposta da Seplag tenha sido
recebida, passamos à análise da matéria.
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Fundamentação
A Lei  nº  14.381,  de 2002,  autorizou o Poder  Executivo a doar  ao Município  de

Cataguases imóvel com área de 3.000m², situado nesse município, para a construção
de uma praça de esportes. Em seu art. 2º, previu a reversão do bem ao patrimônio do
doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista.

O Projeto de Lei nº 4.899/2014 pretende alterar a destinação do bem, a fim de que
possa ser utilizado para a implantação de instituição de ensino superior.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que a administração municipal de
Cataguases construiu a praça de esportes em outro terreno e, em 2004, concedeu o
direito real de uso do terreno recebido do Estado ao Centro de Ensino Superior Souza
Borges Ltda., que realizou benfeitorias no local com a finalidade de nele implantar
uma clínica de fisioterapia popular e uma casa de inclusão social para atendimento
gratuito à população.

É  importante  observar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da coisa pública
prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em
que esta Casa autoriza a alienação de bens estaduais, assim como a alteração de
normas dessa natureza, em obediência ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda é constatada nas
cláusulas de destinação e de reversão.

Cabe ressaltar que o prefeito municipal de Cataguases, por meio de parecer jurídico
da  Coordenadoria  Executiva  de  Patrimônio  do  município,  de  10/3/2014,  opinou
favoravelmente à pretensão da proposição de lei em apreço.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao
final  deste  parecer,  o Substitutivo  nº  1,  com a finalidade de adequar  seu texto à
técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 4.899/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 14.381, de 13 de setembro de

2002, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cataguases o imóvel
que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O imóvel de que trata a Lei nº 14.381, de 13 de setembro de 2002, passa a

destinar-se ao funcionamento de instituição de ensino superior.
Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, for desvirtuada a
destinação prevista.

Art. 2º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 14.381, de 2002.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, presidente - André Quintão, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.077/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 640/2014, o governador do Estado encaminhou a
esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a
doar à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 2/4/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.077/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - o imóvel com área total de
27.710,58m², situado na Rua Gabirobas, Município de Belo Horizonte, constituído de
dois terrenos registrados sob os nºs 62.327 e 104.778 do Livro 2, no Cartório do 5º
Ofício Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.
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É importante observar que, embora as duas áreas, incorporadas ao patrimônio do
Estado em decorrência de ações de desapropriação ocorridas em 1995 e 2011, sejam
contíguas e estejam sendo utilizadas com uma única finalidade, não houve averbação
determinando sua fusão em uma mesma matrícula,  o  que significa  que são dois
imóveis distintos.

Ademais, a área do imóvel de matrícula nº 62.327 é de 17.192,59m² e a do imóvel
registrado sob o  nº  104.778 é  de  9.468,03m²,  o  que totaliza  26.660,62m²,  e  não
27.710,58m², como consta na proposição original.

Para  corrigir  essas  imperfeições,  apresentamos,  no  final  deste  parecer,  o
Substitutivo nº 1, fazendo a adequação do texto da proposição à técnica legislativa.

Para a transferência dos bens ao patrimônio da UFMG, é necessário observar o art.
18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a alienação por
parte  do  Estado.  E,  ainda,  o  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que
regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui normas
para  licitações  e  contratos  da  administração pública,  que exige,  além da  referida
autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê a utilização dos imóveis
para o funcionamento das atividades hospitalares e acadêmicas do Hospital Risoleta
Tolentino Neves - HRTN.

Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que o funcionamento do HRTN
envolve  a  participação  do  Estado,  do  Município  de  Belo  Horizonte  e  da  UFMG,
cabendo à  universidade,  desde 2006,  a  responsabilidade  pela  gestão  acadêmica,
administrativa e financeira do hospital. A referida unidade funciona como importante
centro  de  atendimento  de  saúde  da Capital  e  da  Região  Metropolitana,  além  de
desempenhar relevante papel na formação de alunos dos cursos superiores da área
de  saúde  da  UFMG,  como medicina,  fisioterapia,  farmácia,  odontologia  e  terapia
ocupacional.

Declara,  também,  que  o  êxito  do  modelo  de  gestão  praticado  pela  UFMG  é
evidenciado  pela  certificação  obtida  pelo  HRTN,  concedida  pela  Comissão
Interministerial do Ministério da Educação e Cultura e do Ministério da Saúde, que o
declara Hospital de Ensino, o que o torna fundamental para o desenvolvimento de
atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade.
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Cabe ressaltar, ainda, que, na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina  a  reversão  do  imóvel  ao  patrimônio  do  Estado  se  lhe  for  atribuída
destinação diversa da prevista; o art. 3º estabelece que essa autorização se tornará
sem efeito se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, a donatária não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe
que a UFMG deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido na
autorização.

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

do Projeto de Lei nº 5.077/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
- os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Minas

Gerais - UFMG - os seguintes imóveis, situados na Rua Gabirobas, no Bairro Venda
Nova, no Município de Belo Horizonte, registrados no Livro 2 do Cartório do 5º Oficio
de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte:

I - área com 17.192,59m² (dezessete mil cento e noventa e dois vírgula cinquenta e
nove metros quadrados) e matrícula nº 62.327;

II - área com 9.468,03m² (nove mil quatrocentos e sessenta e oito vírgula zero três
metros quadrados) e matrícula nº 104.778.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se ao funcionamento
das  atividades  hospitalares  e  acadêmicas  do  Hospital  Risoleta  Tolentino  Neves  -
HRTN.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do doador se lhes
for atribuída destinação diversa da 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
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, a UFMG não
houver procedido ao registro dos imóveis.
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Art. 4º - A UFMG 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, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 23/4/2014, as seguintes comunicações:
Do deputado Dilzon Melo em que notifica o falecimento do ex-deputado Augusto

Elias Jorge Zenun, ocorrido em 19/4/2014, em Campestre. (- Ciente. Oficie-se.)
Do deputado Marques Abreu em que notifica o falecimento do Sr. Luciano do Valle

Queirós, ocorrido em 19/4/2014, em Uberlândia. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE ABRIL DE 2014

ATAS

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2014

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Sargento Rodrigues

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

Correspondência: Ofício nº 12/2014 (encaminhando o Projeto de Lei nº 5.165/2014),

do  procurador-geral  de  justiça  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  5.166  a  5.175/2014  -  Projeto  de  Resolução  nº

5.176/2014 - Requerimentos nºs 7.741 a 7.755/2014 - Oradores Inscritos: Discursos

dos deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia; Questão de Ordem; discursos

dos deputados Paulo Guedes e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura  de  Inscrições  -  Discurso  do  Deputado  João  Leite  -  Designação  de

Comissões - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Ivair Nogueira - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho

Patrus Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bosco - Braulio Braz - Celinho

do Sinttrocel - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - João

Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Marques Abreu - Paulo

Guedes  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso  -  Sargento

Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O deputado João Leite, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
“OFÍCIO Nº 12/2014*

Belo Horizonte, 22 de abril de 2014.
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência, nos termos do

art. 66, § 2º, c/c o art. 122, da Constituição do Estado de Minas Gerais, e do art. 18,
incisos VIII  e XV,  da Lei  Complementar nº  34,  de 12 de setembro de 1994, para
deliberação dessa augusta Assembleia Legislativa, o incluso projeto de lei que dispõe
sobre a revisão de vencimentos do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Na  proposição  é  observado  o  índice  de  reajuste  de  6,0%  (seis  por  cento),
correspondente  ao  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  -  IPCA -,
estimado para o período de maio/2013 a abril/2014.

A despesa decorrente da aplicação desse índice importará o acréscimo de recursos
orçamentários adicionais, solicitados através de pedido de suplementação ao Poder
Executivo.

Na  previsão  da  receita  corrente  líquida  para  o  presente  exercício,  o  Ministério
Público está dentro dos limites de despesas com pessoal dispostos no art. 20, inciso
II, alínea “d”, e no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na certeza da aprovação do presente projeto de lei,  reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,
Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI Nº 5.165/2014
Fixa o percentual, relativo ao ano de 2014, para revisão anual dos vencimentos e



1425
____________________________________________________________________________

proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Art. 1º - Fica revisto, a partir de 1º de maio de 2014, o valor dos multiplicadores a

que se referem o art. 8º e o Anexo II da Lei nº 18.800, de 31 de março de 2012, que
trata da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos, mediante a aplicação do
índice de majoração de 6,0% (seis por cento), nos termos do art. 37, inciso X, da
Constituição da República.

§ 1º - Em virtude da aplicação do índice previsto no caput, o padrão inicial da Tabela
de Escalonamento Vertical de Vencimentos passa a ser de R$1.052,85 (um mil  e
cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica ao servidor inativo cujos proventos tenham
sido calculados nos termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam
reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

Art.  2º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  Lei  correrão  à  conta  das
dotações  orçamentárias  consignadas  ao  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas
Gerais.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto no art. 169 da
Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa: O presente projeto de lei objetiva a fixação do percentual relativo ao

ano  de  2014,  de  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A proposição almeja cumprir o artigo 37, inciso X, da Constituição da República e
atender a determinação constante da Resolução do CNMP nº 53, de 11/5/2010, que
disciplina a revisão geral anual.

No art.  1º  é  fixado  o  índice  de  revisão  geral  anual  em  6,0% (seis  por  cento),
adotando-se,  dessa  forma,  o  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
(IPCA), estimado para o período de maio/13 a abril/2014, e de acordo com a última
revisão feita por meio da Lei nº 20.982, de 20/11/2013.

Em razão da aplicação desse índice, o valor dos multiplicadores a que se refere o
item  IV.2  do  Anexo  IV  da  Lei  13.436,  de  30/12/1999,  que  contém  a  Tabela  de
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Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos  servidores  do  Ministério  Público,
modificado pelo art.  8º e Anexo II  da Lei  nº 18.800, de 31/3/2010, passa a ser o
padrão  inicial  de  R$1.052,85  (um  mil  e  cinquenta  e  dois  reais  e  oitenta  e  cinco
centavos).

O parágrafo único do projeto excetua da revisão geral anual o servidor inativo cujos
proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3º  e  17  do  art.  40  da
Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo.

A despesa  decorrente  da  aplicação  desse  índice  será  suportada  com  recursos
orçamentários  adicionais,  por  meio  de  suplementação,  a  qual  já  foi  solicitada  ao
Poder Executivo.”

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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 5.166/2014

Institui o Dia Estadual do Fusca.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Fusca, a ser celebrado, anualmente, no

dia dezoito de fevereiro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Fred Costa
Justificação:  O  veículo  Fusca,  da  Volkswagen,  começou  a  ser  produzido  na

Alemanha,  sendo  seu  projeto  idealizado  por  Ferdinand  Porsche.  Os  primeiros
protótipos ficaram prontos em 1936 e sua comercialização em larga escala começou
em 1938. No Brasil, o modelo chegou apenas na década de 1950.
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Esse  veículo  foi  incorporado  pela  cultura  de  nosso  país,  de  modo  que  os
proprietários desenvolvem um grande afeto por ele, tomando-o como parte da família.
A paixão pelo fusca vem atravessando gerações e o número de colecionadores e de
fãs clubes vêm aumentando de forma significativa.

Em Belo Horizonte, o Clube do Fusca Belo Horizonte vem conquistando cada vez
mais espaço nos eventos que realiza e um número cada vez maior de admiradores.
Tal clube detém um recorde difícil de ser batido: em 2012, seu presidente e fundador,
Amauri Lúcio de Oliveira, junto com sua esposa, Silvana, realizou uma comemoração
que contou com a presença de 117 fuscas, que desfilaram pelas principais avenidas
da capital.

No dia 18 de fevereiro, na cidade do Rio de Janeiro, Amauri veio a falecer em um
trágico  acidente.  Os  integrantes  do  ilustre  clube  pretendem  homenagear  seu
fundador, mantendo viva sua memória e reconhecendo seus esforços no incentivo à
preservação e à difusão da memória do fusca. Instituir o Dia Estadual do Fusca, a ser
celebrado,  anualmente,  no  dia  18  de  fevereiro,  é  uma forma de concretizar  essa
homenagem. Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.167/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Radiodifusão  Comunitária

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

Comunitária Esmeraldas, com sede no Município de Esmeraldas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Entre as atividades de radiodifusão comunitária que a Associação de

Radiodifusão  Comunitária  Esmeraldas,  com  sede  no  Município  de  Esmeraldas,
executa, inclui-se a difusão de ideias, elementos de cultura, tradições e hábitos da
comunidade,  proporcionando  a  integração  das  pessoas  e  estimulando  o  convívio
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social; além disso, a entidade presta serviços de utilidade pública, integrando-se nas
ações de defesa civil  sempre que necessário.  Ressalte-se, ainda,  que a rádio dá
preferência à programação opinativa, observando sempre o princípio da pluralidade
de versões em matérias polêmicas.

Cumprindo, portanto, de forma responsável o objetivo que justificou a sua criação, a
entidade é merecedora de que o Estado reconheça a sua utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.168/2014
Declara de utilidade pública o Centro de Equoterapia de Varginha - Mundo Equo,

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

Mundo Equo, com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Dilzon Melo
Justificação: O Centro de Equoterapia de Varginha é uma entidade civil de direito

privado sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado.
O Mundo Equo tem por finalidade a habilitação e a reabilitação das pessoas com

deficiência e a promoção de sua integração na vida comunitária, bem como garantir a
universalidade do atendimento, independentemente de contraprestação do usuário,
melhorando assim a qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais.
Trata-se,  portanto,  de  relevante  atividade  social  que  contribui  para  o  progresso
daquela municipalidade.

Diante da importância das ações da entidade, contamos 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.169/2014
Estabelece  penalidades  administrativas  aos  clubes  de  futebol  cujas  torcidas

praticarem o crime de racismo em estádios do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Constitui infração administrativa a prática do crime de racismo nos estádios

de futebol localizados no Estado, sem prejuízo das leis já existentes.
Parágrafo  único  -  Considera-se  racismo  o  ato  resultante  de  discriminação  ou

preconceito  de  raça,  cor,  etnia,  religião  ou  procedência  nacional,  conforme  a  Lei
Federal 7.716, de 5 de janeiro de 1989.

Art. 2º - Dentro de sua competência, o Poder Executivo poderá punir os clubes que,
por atos de seus membros ou torcedores, pratiquem ou induzam à prática do racismo.

Art. 3º - A administração pública poderá aplicar aos infratores, sempre garantida à
prévia e ampla defesa, as seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa;
III - suspensão imediata da partida.
§ 1º - As sanções previstas nos incisos deste artigo serão aplicadas gradativamente

com base na reincidência do infrator ou na gravidade do fato.
§ 2º - As multas de que trata o inciso II deste artigo deverão ser fixadas de acordo

com a gravidade do fato e da capacidade econômica do infrator.
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Estadual de Combate ao

Racismo,  para  o  qual  reverterão  as multas  arrecadadas,  que serão aplicadas em
ações de enfrentamento ao racismo e em campanhas de conscientização.

Art. 5º - Os clubes terão o prazo de 60 sessenta dias para se adaptarem a presente
lei, a partir de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Tony Carlos
Justificação: Recentes manifestações de racismo nos estádios de futebol parecem

indicar que, lamentavelmente, pessoas desinformadas ou simplesmente ignorantes
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se tornam visíveis nos meios de comunicação, expressando ódio racial. A vítima é,
quase sempre, jogador negro ou, até mesmo, o árbitro da partida.

O Estado precisa afirmar seu papel civilizatório e intervir vigorosamente nos casos
em que houver esse tipo de manifestação.

Propõe-se  neste  projeto  que  Minas  Gerais  aplique  imediatamente  sanções
administrativas, sem prejuízo das leis já existentes. As punições deverão ter caráter
preventivo, de modo que, no território do Estado, não se tolere, em momento algum,
manifestações de caráter racista, muito menos no futebol.

O rigor das medidas administrativas a serem aplicadas à equipe cujos torcedores
tenham manifestado atos de racismo será imediato, sem que as leis já existentes, que
dependem da iniciativa do ofendido, deixem de ser aplicadas. No caso deste projeto,
as  sanções  aplicadas  ao  clube  ofensor  serão  aplicadas  em  caráter  liminar,  que
podem  implicar  em  punição  pecuniária,  suspensão  da  partida,  redistribuição  dos
pontos disputados e outras possíveis medidas inibitórias.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.170/2014
Concede  desconto  no  pagamento  de  taxas  relativas  à  renovação  da  Carteira

Nacional de Habilitação - CNH - às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Será  concedido  às  pessoas  com  idade  igual  ou  superior  a  65  anos

desconto  de  35%  (trinta  e  cinco  por  cento)  no  pagamento  da  taxa  referente  à
renovação de Carteira Nacional de Habilitação - CNH -, emitida pelo Departamento
de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG.

Art.  2º  -  Será  concedido  às  pessoas  com  idade  igual  ou  superior  a  70  anos
desconto de 50% (cinquenta por cento) no pagamento da taxa referente à renovação
da CNH, emitida pelo Detran-MG.

Art. 3º - As pessoas citadas no artigo anterior poderão realizar os exames médicos
exigidos para renovação da CNH nos estabelecimentos da rede pública de saúde, no
âmbito do Estado de Minas Gerais, que possuam as especialidades exigidas.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Tony Carlos
Justificação: A renovação da Carteira Nacional de Habilitação deve ser feita a cada

cinco anos; porém, a partir dos 65 anos, o prazo é reduzido para cada três anos, e a
partir dos 70 anos, deve ser renovada a cada dois anos, podendo ser menor ainda
esse prazo de acordo com a avaliação médica.

Há que se levar em consideração que o poder aquisitivo da população idosa é mais
restrito,  uma  vez  que  a  terceira  idade  tem  sua  renda  achatada  quando  da
aposentadoria. É justo, portanto, que seja concedido desconto proporcional, a cada
renovação.

Pelo exposto,  contamos com o apoio dos nobres deputados 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 5.171/2014
Institui,  no  âmbito  do  Estado,  o pagamento  de  meia-entrada aos  portadores  de

câncer  em  espetáculos  teatrais  e  musicais,  exposições  de  arte,  exibições
cinematográficas e demais manifestações culturais ou esportivas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o pagamento da meia-entrada aos portadores de câncer em

espetáculos  teatrais  e  musicais,  exposições  de  arte,  exibições  cinematográficas,
eventos esportivos, de lazer, de entretenimento e demais manifestações culturais.

Art. 2º - A meia-entrada deverá corresponder a 50% (cinquenta por cento) do valor
do ingresso cobrado.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, estabelecendo as formalidades
do  documento  de  identificação  do  portador  da  doença  e  as  sanções  pelo
descumprimento da norma.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Tony Carlos
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Justificação: Este projeto tem como objetivo instituir o pagamento de meia-entrada
para portadores de câncer em todos os locais de espetáculos teatrais e musicais,
exposições  de  arte,  exibições  cinematográficas,  eventos  esportivos,  de  lazer,  de
entretenimento e demais manifestações culturais no Estado.

Receber  o  diagnóstico  de  câncer  acarreta  um  enorme  choque  de  realidade  e
representa, além de muito sofrimento, a necessidade de recursos financeiros para o
tratamento.  O  paciente  passa  por  sofrimento  físico  e  psicológico,  incertezas,
ameaças, tratamentos agressivos e, muitas vezes, mutilantes. O custo dessa doença
é muito alto. Medicamentos de uso contínuo e exames caros são encargos pesados.

Pesquisas  realizadas  pelo  Núcleo  de  Pós-Graduação  em  Psicologia  da
Universidade Federal  de  Sergipe apontam os  efeitos  positivos  da  implantação de
projetos lúdicos, relacionados à qualidade de vida e à humanização,  aí incluída a
música no tratamento de pessoas portadoras de câncer.

Esta proposta permitirá que portadores de câncer tenham uma facilitação no acesso
a eventos culturais e congêneres, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
do paciente durante o tratamento.

Quanto à legitimidade para apresentação deste projeto de lei, constatamos que a
iniciativa  encontra  amparo  no  princípio  da  igualdade,  contante  no  art.  5º  da
Constituição da República.

Certos da importância da proposição para garantir uma melhor condição de vida
aos  portadores  de  câncer,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  deputados  para  a
aprovação deste projeto de lei.

- 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 5.172/2014
Proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo

de  cobertura  que  oculte  a  face  em  estabelecimentos  comerciais,  prédios  e
condomínios residenciais, repartições públicas, agências bancárias e lotéricas, postos
de combustíveis e estacionamentos no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o ingresso ou a permanência de pessoas utilizando capacete
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ou qualquer  tipo de cobertura que oculte a face em estabelecimentos comerciais,
prédios  e  condomínios  residenciais,  repartições  públicas,  agências  bancárias  e
lotéricas, postos de combustíveis e estacionamentos no Estado de Minas Gerais.

§  1º  -  Nos postos  de combustíveis,  os  motociclistas  deverão retirar  o capacete
antes da faixa de segurança para abastecimento.

§  2º  -  Os  bonés,  capuzes  e  gorros  não  se  enquadram  na  proibição,  salvo  se
estiverem sendo utilizados de forma a ocultar a face da pessoa.

Art.  2º  -  Os responsáveis  pelos  estabelecimentos de  que trata  esta  lei  deverão
afixar,  no  prazo de sessenta  dias  a  contar  da data  de  sua publicação,  cartaz na
entrada do estabelecimento, contendo a seguinte inscrição: “É proibida a entrada de
pessoa utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face”.

Parágrafo único - O cartaz deverá conter o número desta lei, bem como à data de
sua publicação, logo abaixo da inscrição à qual se refere o caput deste artigo.

Art. 3º - O não atendimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator a multa no valor
de 4.000 Ufemgs (quatro mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada
em dobro no caso de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Fred Costa
Justificação:  Este  projeto  de  lei  possui  o  intuito  de  proibir  o  ingresso  ou  a

permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte
a  face  em  estabelecimentos  comerciais,  prédios  e  condomínios  residenciais,
repartições  públicas,  agências  bancárias  e  lotéricas,  postos  de  combustíveis  e
estacionamentos.

Diariamente,  tomamos  conhecimento  de  crimes  praticados  por  pessoas  que  se
utilizam  do  fato  de  estarem  com  capacetes  ou  vestimentas  que  impedem  a  sua
identificação como arma para a impunidade.

Consideramos de suma importância a aprovação deste projeto, visando a auxiliar
as forças policias na identificação de infratores para que as sanções cabíveis possam
ser aplicadas com eficiência e celeridade.  Para tanto,  contamos com o apoio dos
nobres pares.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.674/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.173/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Multiplica  Ação  de  Desenvolvimento

Econômico e Social, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Multiplica  Ação  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Braulio Braz
Justificação: O Instituto Multiplica Ação de Desenvolvimento Econômico e Social é

uma  instituição  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  objetivo  o  desenvolvimento
econômico  e  social  de  Governador  Valadares  e  região,  por  meio  de  promoção
educacional, desportiva, social, cultural e da saúde, de proteção ao meio ambiente,
de  pesquisa  e  desenvolvimento  de  tecnologias  sociais,  com vistas  a  melhorar  as
condições das populações em situação de risco.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pelo  Instituto  Multiplica  Ação  de
Desenvolvimento Econômico e Social,  contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.174/2014
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa Unidos para Sempre - Arus -,

com sede no Município de Lambari.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa Unidos para

Sempre - Arus -, com sede no Município de Lambari.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Dilzon Melo
Justificação: Com sede no Município de Lambari, a Associação Recreativa Unidos

para Sempre, também designada pela sigla Arus e pelo nome de fantasia Arus Clube,
fundada em 1º/12/1994, é uma associação sem fins econômicos que tem duração por
tempo indeterminado.

A associação tem por finalidade promover o lazer, a terapia, as artes, a cultura, o
esporte e a assistência social.

Trata-se, portanto, de relevante atividade social que contribui para o progresso da
municipalidade.

Diante da importância de suas ações, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.175/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação de Bombeiros  Civil  de  Três  Marias  -

ABCT-TM -, com sede no Município de Três Marias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Bombeiros Civil de

Três Marias - ABCT-TM -, com sede no Município de Três Marias.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Rômulo Veneroso
Justificação:  A ABCT-TM é  uma associação  de  caráter  filantrópico  e  tem  como

fundamentos básicos a proteção e o salvamento de vidas e bens patrimoniais  do
Município de Três Marias e região.

Para  atingir  seu  propósito,  a  associação  busca  prevenir  e  extinguir  incêndios;
realizar buscas e salvamentos; realizar atendimento de urgência e emergência pré-
hospitalar;  apoiar  o  sistema municipal,  estadual  e  federal  de  defesa civil;  treinar,



1436
____________________________________________________________________________

implantar  e  supervisionar  brigadas  de  incêndio  e  emergência;  elaborar  planos  de
prevenção  contra  incêndio;  apoiar  ações  de  proteção  ambiental;  desenvolver
programas com jovens e adolescentes junto ao Conselho Municipal  da Criança e
Adolescente,  visando  sua  reintegração  na  sociedade;  organizar  campanhas
educativas  junto  às  escolas  públicas  e  privadas;  promover  serviços  voluntários;
divulgar  atividades  voluntárias  e  comunitárias;  firmar  parcerias  com  empresas  do
setor privado, além de outras atividades relacionadas.

Conforme documentação apresentada, a associação preenche os requisitos da Lei
n° 12.972, de 27 de julho de 1998, para declaração de utilidade pública, razão pela
qual contamos com o apoio dos nobres membros desta Casa para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.176/2014
Ratifica os  Convênios  ICMS nºs  10 a 12 e 16 a 32,  de 21 de março de 2014,

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 10/2014, que altera e prorroga o Convênio ICMS nº 101, de

12/12/1997,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  equipamentos  e
componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica que especifica;

II - Convênio ICMS nº 11/2014, que altera o Convênio ICMS nº 143, de 24/9/2010,
que  autoriza  as  unidades  federadas  que  menciona  a  isentar  o  ICMS  devido  na
operação relativa à saída de gênero alimentício produzido por agricultores familiares
que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
Pronaf - e que se destinem ao atendimento da alimentação escolar nas escolas de
educação  básica  pertencentes  à  rede  pública  estadual  e  municipal  de  ensino  do
Estado,  decorrente  do  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  -  Atendimento  da
Alimentação  Escolar,  no  âmbito  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -
Pnae;
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III - Convênio ICMS nº 12/2014 , que autoriza a isenção do ICMS na importação de
máquinas,  aparelhos e equipamentos industriais,  bem como suas partes  e peças,
destinados  a  integrar  o  ativo  imobilizado  do  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem
Industrial - Senai -, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar;

IV - Convênio ICMS nº 16/2014, que altera o Convênio ICMS nº 82, de 26/7/2013,
que dispõe sobre a isenção do ICMS relativo ao diferencial de alíquota, bem como na
importação  de  bens  destinados  à  modernização  de  zona  portuária  no  Estado  do
Amapá;

V - Convênio ICMS nº 17/2014, que autoriza a concessão de redução de base de
cálculo do ICMS à indústria do segmento de fabricação de quadros e painéis elétricos
e eletrônicos localizada no Estado do Amapá;

VI - Convênio ICMS nº 18/2014, que altera o Convênio ICMS nº 132 de 11/10/2013,
que autoriza o Distrito Federal a isentar de ICMS a venda de mercadorias efetuada na
IX Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, a ser realizada nos dias
19 de março a 23 de março de 2014;

VII - Convênio ICMS nº 19/2014, que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a não
exigir o crédito tributário relativo à importação de um guindaste portuário;

VIII - Convênio ICMS nº 20/2014, que altera o Convênio ICMS nº 87, de 28/6/2002,
que  concede  isenção  do  ICMS  nas  operações  com  fármacos  e  medicamentos
destinados a órgãos da administração pública direta federal, estadual e municipal;

IX - Convênio ICMS nº 21/2014, que altera o Convênio ICMS nº 128, de 11/10/13,
que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a dispensar ou reduzir  multas e demais
acréscimos legais mediante parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM
e o ICMS, na forma que especifica;

X - Convênio ICMS nº 22/2014, que altera o Convênio ICMS nº 133, de 5/12/2008,
que  autoriza  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas
operações com produtos nacionais e estrangeiros destinados aos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016;

XI - Convênio ICMS nº 23/2014, que altera o Convênio ICMS nº 95, de 28/9/2012,
que dispõe sobre a concessão de redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de
veículos militares, peças, acessórios e outras mercadorias que especifica;
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XII - Convênio ICMS nº 24/2014, que altera o Convênio ICMS nº 108, de 28/9/2012,
que  autoriza  o  Estado  de  São  Paulo  a  dispensar  ou  reduzir  multas  e  demais
acréscimos legais mediante parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM
e o ICMS, na forma que especifica;

XIII  -  Convênio  ICMS nº  25/2014,  que  autoriza  o  Estado  de  Santa  Catarina  a
conceder  isenção  do  ICMS  nas  operações  internas  com  veículos  automotores
adquiridos pela Orionópolis Catarinense;

XIV - Convênio ICMS nº 26/2014, que altera o Convênio ICMS nº 107, de 5/9/2013,
que  autoriza  o  Estado  de  Goiás  a  dispensar  ou  reduzir  juros,  multas  e  demais
acréscimos legais previstos na legislação tributária, e a conceder parcelamento de
débitos fiscais relacionados com o ICMS;

XV - Convênio ICMS nº 27/2014, que altera o Convênio ICMS nº 18, de 4/4/2003,
que dispõe sobre a isenção de ICMS nas operações relacionadas ao programa Fome
Zero;

XVI - Convênio ICMS nº 28/2014, que autoriza o Estado de Santa Catarina a remitir
débitos tributários de responsabilidade de produtores agropecuários;

XVII - Convênio ICMS nº 29/2014, que autoriza o Estado de Rondônia a dispensar
multas  e  juros  de  mora  incidentes  sobre  o  ICMS  devido  por  contribuintes
estabelecidos  nos  Municípios  de  Guajará-Mirim  e  Nova  Mamoré  e  dá  outras
providências;

XVIII  -  Convênio  ICMS  nº  30/2014,  que  altera  o  Convênio  nº  ICMS  129,  de
17/12/2002, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder isenção de ICMS
nas  operações  de  importação  de  mercadorias  destinadas  à  Fundação  Museu  da
Imagem e do Som - MIS;

XIX - Convênio ICMS nº 31/2014, que autoriza o Estado do Tocantins a dispensar
ou reduzir juros e multas, e a conceder parcelamento de débito fiscal, relacionados ao
ICMS, na forma que especifica;

XX - Convênio ICMS nº 32/2014, que altera o Convênio nº ICMS 162, de 7/12/1994,
que  autoriza  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  a  conceder  isenção  do  ICMS  nas
operações com medicamentos destinados ao tratamento de câncer.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de abril de 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
Nº 7.741/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 201ª Cia.
Tático  Móvel,  do 40º  Batalhão de Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em
11/4/2014,  em Ribeirão  das  Neves,  que resultou  na  prisão  de  um  suspeito  e  na
apreensão de droga, balança de precisão e dinheiro.

Nº 7.742/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 203ª Cia.
Tático  Móvel,  do 40º  Batalhão de Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em
19/4/2014, em Ribeirão das Neves, que resultou na prisão de dois suspeitos de terem
fabricado grande quantidade de munição.

Nº 7.743/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona  pela  atuação  na
ocorrência, em 16/4/2014, em Contagem, que resultou na prisão de dois suspeitos de
atropelar  uma mulher,  roubar  uma arma  de  um  tenente  da  PMMG  e  balear  um
homem.

Nº 7.744/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia de
Polícia Civil, pela atuação na ocorrência, em 16/4/2014, em Juatuba, que resultou em
apreensão de droga e na prisão de oito  suspeitos.  (-  Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 7.745/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado à
Presidência da Cemig pedido de providências para que não se efetue o reajuste das
tarifas de energia elétrica nos valores máximos autorizados pela Aneel.

Nº 7.746/2014, do deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  a  Cemig  não  efetue  o
reajuste das tarifas de energia elétrica nos valores máximos autorizados pela Aneel. (-
Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)
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Nº 7.747/2014,  do deputado Gustavo Valadares,  em que solicita  seja formulada
manifestação  de  aplauso  à  Associação  Comercial,  Industrial,  de  Serviços  e
Agronegócios de Formiga pelos 78 anos de sua fundação e por suas realizações em
favor da classe empresarial.

Nº 7.748/2014, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto
de  congratulações  com  a  Cervejaria  Wäls  por  ter  sido  a  primeira  do  País  a  ser
premiada no festival World Beer Cup, nos Estados Unidos. (- Distribuídos à Comissão
de Turismo.)

Nº  7.749/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Ministério  da  Saúde pedido de  providências  para  ampliar  a  dotação orçamentária
destinada  aos  estados  e  municípios  para  financiar  as  práticas  integrativas  e
complementares no SUS.

Nº 7.750/2014, da Comissão de Saúde, em que solicita seja encaminhado à Funed
pedido  de  providências  com  vistas  à  inclusão  de  medicamentos  homeopáticos,
antroposóficos e fitoterápicos em sua linha de produção para fornecimento ao SUS.

Nº  7.751/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  Minorias  da  Câmara  dos
Deputados pedido de providências, acompanhado de nota de repúdio, para apurar a
denúncia de atos de violência policial sofridos por Heloísa Greco e Bruno Alcântara
Soares, em 30/3/2014, na Praça de Santa Tereza, em Belo Horizonte.

Nº 7.752/2014, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em
que  solicitam  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Itinga  pedido  de
providências para possibilitar a reativação do convênio dessa prefeitura com a Escola
Família Agrícola de Jacaré.

Nº 7.753/2014, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em
que  solicitam  seja  formulada  manifestação  de  aplauso  ao  Cb.  PM  Abrão  Costa
Martins Junior, da 26ª Companhia de Itaobim, pela atuação junto à Escola Família
Agrícola  de  Jacaré,  no  Município  de  Itinga,  perante  o  atentado  sofrido  pelos
professores Adair da Silva Santos e Noessandro Gonçalves Freire, no dia 1º/4/2013.

Nº 7.754/2014, das Comissões de Direitos Humanos e de Participação Popular, em
que solicitam seja formulada manifestação de aplauso ao Sgt. PM Rayan Soares, ex-
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comandante  do  destacamento  da  Polícia  Militar  de  Itinga,  atualmente  no  19º
Batalhão, pela atuação junto à Escola Família Agrícola de Jacaré, no Município de
Itinga,  perante  o  atentado  sofrido  pelos  professores  Adair  da  Silva  Santos  e
Noessandro Gonçalves Freire, no dia 1º/4/2013.

Nº  7.755/2014,  das  Comissões  de  Educação  e  de  Direitos  Humanos,  em  que
solicitam sejam encaminhados à Secretaria de Educação as notas taquigráficas da 1ª
Reunião Conjunta dessas comissões e pedido de providências para apuração das
denúncias que mencionam, apresentadas por trabalhadores da área de educação do
Município de Felixlândia.

Oradores Inscritos
O presidente – Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O deputado Sargento Rodrigues -  Sr.  Presidente, deputados, deputadas, público

que nos acompanha pela TV Assembleia, boa tarde. Quero também cumprimentar
nossos convidados que estão nas galerias.

Presidente,  gostaria  de  trazer  um  assunto  muito  importante  que  vem  nos
incomodando há pelo menos uma semana: a greve dos policiais militares da Bahia.
Esses policiais, deputado Ivair Nogueira, pela segunda vez partiram para mobilização
salarial tentando sensibilizar o governador Jaques Wagner para que ele acolhesse
suas reivindicações. Mas, ao contrário do que se esperava - diálogo e construção de
uma  pauta  factível  para  atender  as  reivindicações  dos  policiais  -,  ele  teve
comportamento completamente diferente.

Sr.  Presidente, antes mesmo de falar  da greve que ocorreu agora -  da semana
passada para esta agora, os policiais e bombeiros militares fizeram uma paralisação
por  dois  dias  -,  gostaria  de  fazer  um retrospecto do  ano de 2012.  Nesse ano,  a
mesma categoria de trabalhadores paralisou atividades no intuito  de sensibilizar o
governador Jaques Wagner para uma negociação salarial.

Em 2012,  o governador Jaques Wagner, de forma truculenta, de forma violenta,
além de não negociar com os trabalhadores da segurança pública do estado, ainda
chamou  as  Forças  Armadas,  especialmente  o  Exército,  para  reprimir  a  greve  de
policiais e bombeiros militares baianos.

Mas isso,  presidente,  causa-nos muita estranheza nos dois  episódios.  Tanto  no
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episódio de 2012, quando o Sr.  Jaques Wagner pediu à presidente da República,
Dilma Rousseff, que as Forças Armadas fossem para a Bahia massacrar os policiais e
bombeiros militares, como hoje. O mesmo governador Jaques Wagner, antes de ser
governador,  deputado  Ivair  Nogueira,  incentivou  a  greve  dos  próprios  policiais  e
bombeiros  militares  desse  estado.  Olhem  aí  o  tamanho  da  incoerência  desse
governador,  que  incentivava  a  greve  de  policiais  e  bombeiros  militares  antes  de
assumir o comando do governo da Bahia.

Em  2012,  os  policiais  militares  tentaram  e  vários  foram  presos  por  ordem  do
governador  Jaques  Wagner.  E  eu  não  digo  aqui  apenas  um,  mas  mais  de  uma
dezena de policiais,  especialmente aqueles que estavam à frente da liderança do
movimento  paredista,  foram  presos  por  ordem  do  governador  Jaques  Wagner.
Passados dois anos da greve, os policiais, novamente, tentam persuadir o governo de
uma  negociação  no  intuito  de  resgatar  a  dignidade  salarial,  boas  condições  de
trabalho, lutando por um plano de carreira, pela aposentadoria das mulheres policiais
aos 25 anos no exercício da atividade e outras pautas, para reivindicar um código de
ética  mais  humano,  compatível  com  os  ditames  constitucionais.  E  essa  pauta,
novamente, ao ser levada ao governador, teve como resposta, mais uma vez, uma
ação truculenta de Jaques Wagner, que governa o estado.

Ainda, Sr. Presidente, eu trouxe aqui matéria do jornal  Estado de Minas  que foi
publicada pela  Folha de S.Paulo,  pelo Estadão,  pelo jornal O tempo,  ou seja,  em
todos os grandes jornais de circulação estadual e nacional. A matéria é a seguinte:
“Sábado, 19 de abril de 2014. Paralisação na Bahia. Com a detenção de vereador,
policiais já ameaçaram, anteontem, retornar o movimento um dia após suspendê-lo.
Segurança foi reforçada em áreas turísticas, mas era precária na periferia”.

O articulista continua, Sr. Presidente, com o seguinte trecho: “Salvador - Um dia
depois do acordo que encerrou a greve da Polícia Militar da Bahia, o principal líder da
paralisação, Sd. Marco Prisco, foi preso ontem. Vereador em São Paulo pelo PSDB e
diretor-geral  da  Aspra,  uma  das  associações  de  policiais  que  encabeçaram  o
movimento grevista, Prisco foi detido pela Polícia Federal em um resort na região da
Costa do Sauípe, no litoral do Norte da Bahia, segundo informações do Ministério
Público  Federal.  Com  a  detenção,  líderes  da  categoria  ameaçavam  retomar  a
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paralisação, que durou dois dias e foi encerrada após acordo entre os policiais e o
governo do estado. Ontem, a segurança foi reforçada nas áreas turísticas da capital
baiana, mas permanecia na periferia, cenário das ocorrências mais graves durante a
greve. A prisão de Prisco, segundo a procuradoria, que fez o pedido, não tem relação
com  a  greve  dessa semana,  mas  com uma paralisação anterior  da  categoria.  O
Ministério Público Federal move, desde abril de 2013, uma ação penal que resultou
na denúncia de Prisco e de outras seis pessoas, sob acusação de crimes cometidos
durante a greve anterior da PM baiana, que durou 13 dias, entre janeiro e fevereiro de
2012”.

Olhem, a prisão do Sd. Prisco, que é o diretor-geral da Associação dos Praças,
Policiais e Bombeiros Militares da Bahia - Aspra Bahia -, é uma demonstração clara
de que o governador Jaques Wagner não queria negociar.

O  mais  preocupante  e  intrigante  é  que  o  governador,  de  forma  sorrateira  e
escamoteada, recebe os policiais, diz que haverá um acordo e o celebra. Só que, ao
mesmo tempo, trabalha nos bastidores com o Sr. José Eduardo Cardozo, ministro da
Justiça, junto ao Ministério Público Federal, para requerer a prisão do líder da greve.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o mais preocupante disso tudo é
que,  segundo  consta  nos  autos  do  pedido  de  prisão,  a  prisão  ocorreu  sob  o
fundamento da Lei de Segurança Nacional. O que nos chama à atenção é que nem
mesmo aquele manifestante no Estado do Rio de Janeiro, que soltou o rojão em
direção  ao  repórter  fotográfico,  vindo  a  matá-lo,  não  foi  enquadrado  na  Lei  de
Segurança Nacional. No entanto, o Sd. Marco Prisco, da Polícia Militar baiana e líder
da greve,  que também exerce mandato de vereador,  foi  levado,  de forma cruel  e
covarde, por ordem do governador Jaques Wagner, para cumprir prisão no Presídio
da Papuda, penitenciária estadual no Distrito Federal, e foi posto numa cela comum
com outros 17 presos.

Parece que o governador Jaques Wagner não pertence ao PT e se esqueceu de
que ele mesmo e os seus demais companheiros de partido a vida inteira lutaram com
o expediente da greve, trabalhando e buscando melhorias para os trabalhadores. Ou
será que na Bahia o governador Jaques Wagner não vê os policiais e bombeiros
como trabalhadores da segurança pública? Será que ele entende que é outro tipo de



1444
____________________________________________________________________________

atividade? Será que não são trabalhadores? Será que todos aqueles soldados, cabos
e  sargentos  eram  patrões  e  não  trabalhadores?  Parece  que  o  governador  se
esqueceu disso.

No ano de 2012, o mesmo governador mandou prender mais de uma dezena de
policiais, e agora volta a massacrar e a humilhar os policiais militares no seu estado.
É lamentável que tenhamos de fazer esse tipo de pronunciamento. Não esperávamos
ver um companheiro, ou seja, um soldado da Polícia Militar, no exercício do mandato,
ser  preso  numa  cela  comum.  Quando  publicamos  essa  matéria  na  fanpage,  no
Facebook  e  no  nosso  site,  centenas  de  comentários  que  registramos  em  nossa
página  eram  de  comparação  com  os  mensaleiros  em  Brasília.  Muitos  deles
demoraram para ser presos, submeteram-se a julgamento e foram condenados, mas
alguns já estão até buscando uma espécie de progressão em suas penas, podendo
até trabalhar  fora.  Enquanto  isso,  um policial  militar  em exercício de  mandato  foi
preso  por  ordem  do  governador  Jaques  Wagner  porque  liderava  uma  greve  de
policiais militares na Bahia.

Não  é  a  primeira  vez  que  o  Sr.  Jaques  Wagner,  governador  da  Bahia,  manda
prender policiais. Agora, o que mais nos assusta e nos incomoda é que, antes de ser
governador, esse moço apoiava e chegou até a subsidiar financeiramente a greve de
policiais militares na Bahia. Isso é uma verdade que nos machuca muito. Quer dizer,
ilustre presidente Ivair Nogueira, no momento em que não é governador ele incentiva,
apoia e vai às ruas num carro de som para dizer que os policiais têm razão, que é
preciso fazer greve, que o salário está baixo e há más condições de trabalho. Tudo
isso ele fez antes de assumir o mandato de governador. Depois de assumir, em duas
ocasiões determina, de forma cruel e covarde, a prisão do líder da greve e de outros
policiais, ora em 2012, ora agora em 2014.

É um contrassenso uma pessoa forjada a vida inteira com esse ideal, na luta pelos
trabalhadores,  num  partido  que  defende  os  trabalhadores,  como  também  o  meu
partido, o PDT, defende, determinar a prisão de um companheiro. E pior: determinar a
prisão  em  cela  comum,  onde  criminosos  comuns  estavam  presos.  Latrocidas,
homicidas, assaltantes de bancos e estupradores, todos esses criminosos na mesma
cela do soldado. Além de ser soldado reformado, está em pleno exercício de mandato
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de vereador. Como é que pode uma pessoa, exercendo mandato de vereador, ser
presa numa cela  comum com demais  presos? Portanto,  fazemos,  Sr.  Presidente,
esse desabafo para  demonstrar  a  nossa  indignação.  O  fato  de  não vivermos  no
Estado da Bahia não diminui a indignação em relação à prisão de um companheiro,
que foi preso lá porque estava lutando por melhores salários. Nem mesmo Eduardo
Azeredo,  em  1997,  fez  truculência  tamanha  como  fez  o  Sr.  governador  Jaques
Wagner, na Bahia.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,  nesse
episódio da Bahia tão grave, sem dúvida, o que mais nos fere, a todos nós, é a prisão
de um policial com criminosos comuns. Na história do Brasil, não conheço algo como
o que foi feito com o Sd. Prisco. Ele deve agradecer a Deus por estar vivo, porque, se
tivesse sido reconhecido como policial, é claro que não sairia vivo da cela. Têm de
dar uma explicação aqueles que prenderam o soldado e o colocaram com criminosos
que cumprem suas penas e foram presos por policiais. Filho de policial que sou, não
conheço  na  história  brasileira,  com  todos  os  anos  militando  em  comissões  na
Assembleia Legislativa ligadas à área de segurança, como a Comissão de Direitos
Humanos e a Comissão de Segurança Pública, um policial ter sido preso, colocado
com criminosos comuns. É um acinte. Estamos vendo, em nosso país, jogarem para
baixo estruturas tão importantes para nós. Quero me juntar a V.Exa. na indignação
que  demonstra  em  relação  ao  que  sofreu  o  policial  que  representa  os  policiais
baianos.

O deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao deputado João Leite.
Encerrando  a  minha  fala,  Sr.  Presidente,  quero  manifestar  a  minha indignação.

Policial militar é um trabalhador e, como tal, deve ser respeitado em seu trabalho.
Além de ser um soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, o Sr. Marco Prisco é
vereador em exercício de mandato e não merecia tamanha truculência como recebeu
por parte do governador da Bahia, Jaques Wagner. Da tribuna desta Casa, vamos
continuar cobrando. Quem sabe enviando as notas taquigráficas ao governador da
Bahia ele possa se sensibilizar e se lembrar das suas origens, quando estava, como
trabalhador, na luta defendendo os trabalhadores. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente – Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
O deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente Ivair  Nogueira,  deputado Sargento

Rodrigues,  que  acaba  de  usar  esta  tribuna,  assumo  hoje  a  tribuna  para  falar
novamente sobre a educação pública no Estado de Minas Gerais e o faço porque
meus  colegas  professores,  professoras  e  trabalhadores  da  educação  estão
novamente fazendo mais um dia de paralisação e, neste momento, estão aqui, no
pátio  da  Assembleia  Legislativa,  realizando  uma  assembleia-geral  da  categoria,
solicitando respostas a reivindicações antigas do governo do Estado.

Em primeiro  lugar,  deputado Rodrigues,  queria  me solidarizar  com as  questões
levantadas por V. Exa., referentes ao direito de greve dos policiais militares, que é um
reconhecimento  que  devemos  ter  no  Brasil.  Isso  precisa  ficar  claro,  porque  todo
trabalhador  tem  direito  de  fazer  greve  dentro  das  condições  pacíficas  que  estão
colocadas nos movimentos dos trabalhadores. Quero discordar de V. Exa. quando
coloca a culpa da prisão do policial nas costas do governo do Estado, pois V. Exa.
sabe muito bem que ela foi  solicitada pelo Ministério  Público Federal.  Portanto,  a
prisão foi cumprida pela Polícia Federal. No meu entendimento, o Ministério Público
Federal  solicitou  equivocadamente  essa prisão.  Jogar  isso  nas  costas  de  Jaques
Wagner  e,  mais  ainda,  no  Partido  dos  Trabalhadores  não  me parece  justo.  Não
concordo com V. Exa. nessa argumentação, mas evidentemente me solidarizo com o
direito de greve dos trabalhadores.

Quero falar  da educação e do serviço público em Minas Gerais.  Os professores
estão aqui em assembleia, em mais um dia de greve. As reivindicações são mais do
que  conhecidas.  Outro  dia,  na  Comissão  de  Administração  Pública,  fizemos  um
debate sobre a situação da educação e o caos em que ela se encontra em Minas
Gerais e listamos fundamentalmente as reivindicações, mais uma vez, por meio da
diretoria do Sind-UTE, que esteve presente nesta esta Casa, representado pela Profª.
Beatriz Cerqueira. Novamente ela fez uma solicitação ao governo para que atendesse
ao sindicato e respondesse às reivindicações antigas. Vou listar  algumas que são
conhecidas  do  governo,  pois  a  população  de  Minas  Gerais  precisa  saber  que  o
governo  se  nega  a  receber  o  sindicato  e  trata  a  educação  como se  fosse  algo
secundário no Estado, e não como dever e obrigação principal do governador.
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A primeira delas é o cumprimento da lei do piso salarial. Minas Gerais não cumpre
essa lei. Quando levantamos isso nesta Assembleia Legislativa, a resposta que veio
de alguns deputados da base de governo, deputado Rodrigues, é que outros estados
também não cumprem a lei do piso. Mas quero saber o resultado aqui em Minas. O
governo do Estado vai cumprir a lei do piso ou vai continuar impondo aos professores
a obrigatoriedade do subsídio que foi criado com o aval da maioria desta Casa? Por
ordem e graça do governador Antonio Anastasia e de seu partido, o PSDB, com sua
base aliada, estabeleceram um arrocho salarial para não cumprir o piso e impuseram
aos  professores  e  trabalhadores  da  educação  esse  maldito  subsídio,  que  cortou
vantagens e carreiras dos professores. Até hoje não se cumpre a lei do piso salarial
em Minas Gerais.

Vemos  o  senador  Aécio  Neves,  que  mora  no  Rio  de  Janeiro,  dizer  que,  como
candidato à Presidência da República, sua principal preocupação será a educação. O
candidato às eleições do PSDB, Pimenta da Veiga, também repetiu que, caso seja
reeleito, sua prioridade será a educação. Perguntamos-nos se isso é sério. Será que
alguém pode levar a sério um candidato - cujo partido atualmente não respeita as
mínimas questões da educação - que diz que, em sua campanha e num provável
futuro governo, dará prioridade à educação, sendo que há três ou quatro mandatos
de PSDB em Minas a educação nunca foi prioritária? Pergunto se acham que os
mineiros, as mineiras e os trabalhadores da educação são ingênuos e bobos para
acreditar nisso. Ou será que estão falando aos quatro ventos, por assim dizer, para
tentar enganar outros? Entretanto, esta é evidentemente uma questão relevante.

Uma segunda  questão  posta  como reivindicação  dos  professores  é  o  direito  à
merenda, direito à alimentação escolar. Veja bem, entrar na pauta de reivindicação
que os trabalhadores da educação têm direito de se alimentar na escola! Foi cortado
deles o direito de se alimentar na escola. Todo recurso para alimentação escolar vem
do governo federal. Não há R$0,01 de complemento por parte do governo do Estado.
O que faz o governo? Parece que, para os professores, proíbe que eles se alimentem
da  merenda dos  alunos,  que  vem  de verbas  do  governo  federal.  Veja  se  isso  é
assunto para pauta de reivindicação? Passou a ter  de ser  pauta de reivindicação
deixar professor alimentar-se na escola da alimentação escolar dos alunos.
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Há outras exigências dos professores na negociação. Repito, eles estão aqui fora
hoje  fazendo  mais  uma assembleia.  A exigência  é  a  abertura  de  diálogo  com  a
Secretaria da Educação. O sindicato tem de reivindicar que o governo converse com
a categoria. É uma reivindicação a abertura do diálogo com o governo do Estado.
Farei nova solicitação ao líder do governo, deputado Luiz Humberto. Ele disse que
está buscando uma solução. Esperamos que o nosso ex-deputado, agora governador
Alberto Pinto Coelho, possa receber o Sind-UTE e discutir com o sindicato essa pauta
já antiga. O Alberto Pinto Coelho assumiu o governo agora.

Solicito mais uma vez a ele que receba o sindicato, que não vá pela cabeça da
secretária, que não quer se reunir com o sindicato, por achar desnecessário. Ela quer
até criar um sindicato para ela. Pretende transformar a APPMG num sindicato. Quer
discutir  com uma entidade que  não é  reconhecida  pelos  professores  a  pauta  de
reivindicação dos professores e do seu sindicado.  Quando se tem uma secretária
que, ao invés de respeitar a organização sindical, quer nomear uma entidade para a
negociação, não se consegue evidentemente nenhum acordo ou diálogo. Faz parte
da pauta de reivindicação dos professores que o governo do Estado abra o diálogo,
Sargento Rodrigues, com a categoria, por meio de seu sindicato. Veja se isso é pauta
a ser entregue.

A questão primordial que os professores têm discutido é o programa Reinventando
o Ensino Médio. O governo agora criou esse programa. Um 6o horário foi criado para
tentar  enganar  a quem não possui  informação,  pois  dizem que a partir  desse 6o
horário  haverá,  em  Minas  Gerais,  um  ensino  profissionalizante,  como  se  fosse
possível profissionalizar alguém, deputado Sargento Rodrigues, arrumando uma aula
a mais no 6o horário na escola. Pensam que isso profissionalizará algum estudante.
Para esse 6o horário não existe professor qualificado. Os alunos não têm sequer
transporte para que possam ter acesso a esse 6o horário.

A partir daí, as escolas viraram um caos. O programa Reinventando o Ensino Médio
é  chamado  nas  escolas  de  Arrebentando  com  o  Ensino  Médio.  Assim  estão  as
escolas estaduais de ensino médio hoje no Estado de Minas Gerais. Esse 6o horário
inclui também alunos do curso noturno, do qual foram tiradas vagas, lotando ainda
mais o turno da manhã e deixando vários estudantes sem oportunidade de ensino,
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fazendo portanto uma escola de mais exclusão de alunos que de inclusão, o que era
necessário.  Além disso,  à noite é exigido dos alunos de 14 a 16 anos a carteira
assinada.  Do  contrário,  eles  não  podem  frequentar  a  escola.  Com  isso,  vários
estudantes  estão  perdendo aula  e  a  oportunidade  do  ensino  que queremos  para
todos. Esse é o Arrebentando o Ensino Médio.

Os  professores  ainda  estão  reivindicando  que  o  governo  reponha  os
R$8.000.000.000,00 que está devendo para a educação. Aliás, os deputados viram
hoje,  no jornal  O Tempo, que a  Assembleia  Legislativa  devolveu recursos para o
Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas está pagando salários muito acima do teto. O recurso que
sobrou deveria voltar  para o governo do Estado. Em vez de ir  para o governo do
Estado, para a educação, para a saúde e para a segurança pública, ele foi parar no
Tribunal de Contas, que está pagando salários aviltantes. Sei por que o Tribunal de
Contas fez um termo de ajustamento de gestão - TAG - não permitindo ao governo
aplicar os 25% da educação. Enquanto isso, esse tribunal recebeu R$110.000.000,00
do governo do Estado, descumprindo, aliás, a lei. Assim você fica sabendo, deputado
Rodrigues, por que o Tribunal de Contas, em vez de fazer a análise das contas do
governador, aprova as contas do governo tucano, desde 2003, sem que o mínimo
constitucional da educação e da saúde seja observado. Para piorar a situação, ele faz
um TAG dizendo que só a partir de 2015 o governo terá de cumprir a Constituição.
Está explicado por que o Tribunal de Contas é tão submisso. Ele não é mais um
tribunal do Estado, é o TCÉcio, tribunal de contas do governo Aécio, para validar tudo
de errado que foi feito durante esse período. Lá estão as porcarias do Mineirão, as
roubalheiras  que  foram  feitas.  Está  tudo  escondido  no  Tribunal  de  Contas,
R$110.000.000,00 a mais. Há uma dívida de R$8.000.000.000,00 com a educação,
que  ele  deveria  fiscalizar  e  dar  bomba nas  contas  do  governo  e  uma dívida  de
R$8.000.000.000,00 com a saúde pública. Mas estão lá,  aprovadas, as contas do
governo, é claro. São R$110.000.000,00 a mais para encher  o bucho e aumentar
salário acima do teto, como revela a denúncia de hoje. Isso é dinheiro do governo do
Estado, não é da Assembleia Legislativa. Isso é o próprio governo que, por via da
Assembleia Legislativa, mandou para o Tribunal de Contas aprovar contas que não
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deveriam ser aprovadas, aliás isso não atende o mínimo constitucional.
Cadê o Ministério Público e o Tribunal de Justiça neste Estado de Minas Gerais? A

Constituição não é cumprida no básico dela, que são os 12% da saúde e os 25% da
educação, ainda tem o acerto de contas, e aí vão R$110.000.000,00 para o Tribunal
de Contas do Estado.  Cadê o Tribunal  de Justiça e o Ministério Público? Alguma
coisa tem de ser feita neste estado. Sinceramente, tem hora que dá desânimo, dá
vontade de chorar, porque você fala, denuncia e não acontece nada. Estou aqui na
Assembleia Legislativa, oficialmente, fazendo uma denúncia ao Tribunal de Justiça e
ao Ministério Público: dinheiro público foi parar ilegalmente no Tribunal de Contas do
Estado para aprovar contas, sem que a educação e a saúde fossem respeitadas no
mínimo constitucional.  O Tribunal de Contas fez o que fez. Ele aprovou as contas
indevidamente  e  ganhou R$110.000.000,00 a  mais.  Querem denúncia mais clara,
mais explícita que essa? Se o Tribunal de Contas pode fazer isso, o que o Ministério
Público e o Tribunal de Justiça vão fazer?

Está aqui uma denúncia clara, feita para todo o Estado de Minas Gerais. Cobro do
Ministério Público e do Tribunal de Justiça que impugnem essa podridão, esse Estado
de exceção que está acontecendo em Minas Gerais.

Cadê a imprensa deste estado? Tirando o jornal  O Tempo, que hoje colocou essa
matéria, cadê a imprensa para falar sobre a roubalheira que está acontecendo em
Minas Gerais:  o Tribunal  de Contas está ganhando R$110.000.000,00 para pagar
salários acima do teto, para se satisfazer. Já estou enjoado disso. Tem hora que não
dá mais para aguentar, deputado Paulo Guedes. O que está acontecendo em Minas
Gerais é um absurdo.

Ficamos nós, da oposição, aqui na Assembleia Legislativa e resta-nos dizer “sim,
senhor”,  “pois  não”,  “está  certo”,  “não  há  problema”,  “passaremos  tudo,  vamos
aprovar  as  contas”.  As  contas  do  governador  Aécio  estão  para  ser  aprovadas,  e
depois  irão  dizer  que  ele  é  um  cara  honesto.  Não  estou  incluindo  o  deputado
Rodrigues  nisso,  ele  está  sempre  conosco.  Estou  falando  sobre  a  maioria  desta
Casa, que trabalha dessa forma.

Deputado Rodrigues,  hoje  não estou fazendo um desabafo,  mas uma denúncia
séria do que está acontecendo. O Tribunal de Contas não pode continuar agindo em
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defesa de um governo, ele deve fiscalizá-lo. O Tribunal de Contas está recebendo
recurso a mais  para  aumentar  salários  indevidamente,  como foi  denunciado hoje.
Peço  realmente  que  o  Ministério  Público  e  o  Tribunal  de  Justiça  ajam,  já  que  a
Assembleia Legislativa, infelizmente, não age assim, na sua maioria. Muito obrigado.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, art. 164. Questão de ordem.
O  presidente  (deputado  Sargento  Rodrigues)  -  Deputado  João  Leite,  vamos

conceder  a palavra ao próximo orador.  Assim que terminar a fase, passaremos a
palavra a V. Exa.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, o deputado faz uma grave acusação contra
meu partido e quero o direito de me manifestar.

O presidente - Perfeitamente, mas no momento, deputado João Leite.
Questão de Ordem

O deputado João Leite - O momento é este, pois ele fez uma acusação, e seu
partido está envolvido em diversas falcatruas.

O presidente - Não podemos interromper...
O deputado João Leite - É neste momento que devo dizer: ele tem a liderança de

seu partido toda presa,  na cadeia,  e quer  acusar meu partido.  Então,  quero falar
neste momento. Ele deve responder pelos líderes do seu partido que estão na cadeia,
neste momento. Art. 164, Sr. Presidente, é muito fácil, tenho a palavra imediatamente.

O presidente - Ilustre deputado João Leite, continuaremos a sequência. No término
da fala dos deputados Paulo Guedes e André Quintão, concederei a palavra a V. Exa.
pelo art. 164.

O deputado João Leite - Mas gostaria que V. Exa. lesse o art. 164.
O presidente - Estou com o art. 164 aberto. Decisão Normativa da Presidência... O

art. 164 é omisso com relação ao momento, deputado João Leite.
O deputado João Leite - Então V. Exa. é quem decide.
O presidente - “Art. 164 - Ao deputado ou partido político que tenha sido citado em

pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se será dada a palavra,
pelo  prazo  de  5  minutos,  exceto  na  ocorrência  de  decurso  do  prazo  regimental.
Parágrafo único - A palavra somente será concedida a 1 deputado por representação
partidária”. A Decisão Normativa da Presidência nº 2 entende que aquele que estiver
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presidindo  decidirá  o  momento  adequado.  Entendo  que,  neste  momento,  não
devemos interromper a sequência, porque, do contrário, poderemos gerar o art. 164 a
V.  Exa.  e  depois  teremos  uma réplica  e  uma tréplica,  em  um  momento  em  que
estamos  com  alguns  oradores  inscritos.  Portanto,  a  presidência  decide  passar  a
palavra  ao  próximo  orador.  A  V.  Exa.  será  concedido  o  art.  164  no  momento
adequado. Peço a compreensão de V. Exa.

A palavra, neste momento, está com o deputado Paulo Guedes para a sequência.
Está registrada a questão de ordem, deputado João Leite. Com a palavra, o deputado
Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, quero cumprimentar os deputados e o
público presente nas galerias e saudar todos os mineiros que nos acompanham em
diversas  cidades  de  Minas  pela  TV  Assembleia.  Quero  trazer  um  assunto  muito
importante, uma notícia boa que acabou de chegar.  Ontem até anunciei  que isso
aconteceria hoje e, de fato, aconteceu. Quero agradecer ao Dnit e à presidente Dilma,
que nos atendeu no pedido dos recursos.  Hoje foi  publicada no  Diário  Oficial  da
União a  licitação  do  trecho  Monterrey-Montalvânia  da  BR-135.  Então  esse  é  um
assunto  muito  importante  e  de  interesse  para  o  Norte  de  Minas  Gerais,
especificamente para as cidades de Juvenília, Montalvânia, Manga, Miravânia, São
João das Missões, Itacarambi, Januária e Matias Cardoso. Toda aquela região será
beneficiada por essa estrada que ficou interrompida em 18km, pois, há três anos, a
empresa abandonou a obra.

Então,  do  fundo  do  meu  coração,  quero  agradecer  à  presidenta  Dilma  pela
liberação de mais esses recursos importantes  para tantas obras que estão sendo
feitas no Norte de Minas. Quero agradecer aqui à presidenta por nos atender em mais
esse importante pedido para uma região que precisa muito desses investimentos,
como as cidades de Montalvânia, Manga, Itacarambi e toda a região. O deputado
Rogério Correia  conhece muito  bem aquela  região  e  sabe a importância daquela
estrada para nós. O edital foi publicado hoje.

Outro assunto que quero trazer  nesta tarde é uma cobrança.  Fui  procurado por
vários produtores rurais do Norte de Minas que aderiram ao programa Bolsa Verde.
As pessoas, por meio desse programa do governo do Estado e liderados pelo IEF e
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pela Secretaria de Meio Ambiente, cadastraram-se. Foi aberto um espaço para que
os produtores pudessem preservar as suas propriedades, e o Estado iria pagar uma
quantia por  aquela área preservada.  Trata-se de um projeto importante,  porque a
nossa região já é a que mais preserva em Minas. Temos 50% de cobertura vegetal no
Norte do Estado e no Jequitinhonha. Essa era uma forma de incentivar os produtores
a continuar preservando suas propriedades. Dessa forma, as pessoas, em vez de
desmatar,  cercam  sua  área  preservada  e  tomam  conta  dela  para  que  não  haja
problema algum. E assim foi feito por meio de uma lei aprovada aqui na Assembleia,
de autoria do deputado Roberto Carvalho e também de minha autoria. Fui coautor,
pois tinha um projeto chamado Ecocrédito.

O que acontece é que o IEF e o Estado cadastraram os produtores da região.
Esses produtores tiveram gastos, cercaram suas área, estão preservando, ou seja,
estão fazendo a sua parte, mas, há três anos, deputado Rogério Correia, o Estado
não paga às pessoas que estão no programa Bolsa Verde. Então, há uma revolta
generalizada por vários motivos. A criação da lei da mata seca já foi um problema
para  a  região  porque  engessou,  paralisou  o  projeto  Jaíba.  A região  perdeu,  pois
houve diminuição das áreas que poderiam ser usadas para a agricultura. Aí veio o
Bolsa Verde, que foi um incentivo. Então, as pessoas se inscreveram nesse programa
para  ter  alguma  rentabilidade  em  sua  propriedade.  Elas  preservaram  as  áreas,
gastaram, fizeram cerca, e todo o dever de casa. Pagaram a conta ao Estado, e,
agora, o Estado está dando calote nos produtores.

Cobrei  isso  do  ex-secretário  de  Meio  Ambiente,  o  Adriano,  que  disse  que  iria
resolver,  mas  não  resolveu.  Parece  que  agora  há  um  novo  secretário  de  Meio
Ambiente no Estado. Então, queria pedir ao novo secretário - se não me engano, é o
Alceu, não é mesmo? - que tome as providências quanto aos produtores do Norte do
Estado e do Jequitinhonha, que estão sendo lesados pelo Estado há três anos. São
produtores de São João das Missões, de Manga, de Espinosa, de Janaúba, do Jaíba,
de Montes Claros, de São Francisco, de Brasília de Minas, de Januária, de Lontra, de
Verdelândia, da região de Salinas e de Taiobeiras. Todo santo dia recebo dezenas de
telefonemas de produtores da região pedindo que cobremos do governo uma atitude
em relação ao Bolsa Verde. A região já é prejudicada pelas questões ambientais e
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poderia estar recebendo uma parcela muito maior do ICMS Ecológico.
Para V. Exas. terem uma ideia, Januária tem 400.000ha de parques e recebe só

R$2.000,00 de ICMS Ecológico,  enquanto,  por  exemplo,  Belo  Horizonte,  que não
chega a 1.000ha de parques, recebe mais de R$50.000,00. É uma distorção, é uma
injustiça,  é  um  negócio  inaceitável  a  redistribuição do  ICMS Ecológico  em Minas
Gerais, pois uma árvore que nasce em Belo Horizonte ou uma árvore que nasce no
Sul de Minas valem por 20 mil árvores que nascem no Norte de Minas.

Então, queria saber do secretário de Meio Ambiente, que assumiu agora, qual tem
sido o critério.

Qual critério? Quem bolou esse critério idiota? Quem bolou esse critério que faz
com  que os  municípios  ricos  recebam  mais  recursos  do  ICMS Ecológico? Esses
municípios  desmataram tudo,  são os  maiores  poluidores  do  Estado e  recebem o
ICMS Ecológico. Que critério é esse? O governo está na contramão da história: em
vez de  incentivar  os  municípios  que  têm grandes  áreas  preservadas,  não:  quem
preserva não recebe nada, fica com as matas sem poder plantar, sem poder gerar
renda. E o ICMS Ecológico que deveria ir  para Januária, para Manga, para Jaíba,
para o Jequitinhonha, não vai. Quem recebe ICMS Ecológico em Minas Gerais são os
grandes  poluidores:  Belo  Horizonte,  Contagem, Betim,  Ipatinga,  Uberlândia.  É  um
critério absurdo.

Fico indignado com a denúncia do jornal  O Tempo de hoje: R$110.000.000,00 a
mais para o Tribunal de Contas. Desses R$110.000.000,00, o governo não iria gastar
nem  R$30.000.000,00  para  pagar  o  calote  que  deu  aos  produtores  do  Norte  do
Estado inscritos no Bolsa Verde. Será que preservar região e incentivar agricultura é
menos importante que encher os bolsos do Tribunal de Contas de Minas Gerais, logo
essa instituição que deveria fiscalizar as contas de Minas e os atos do Executivo?
Quem mais apronta em Minas Gerais é o Tribunal de Contas.

Então, queria pedir ao secretário de Meio Ambiente e ao novo governador, Alberto
Pinto  Coelho,  que tomassem providências,  porque  o  Norte  do  Estado exige  uma
resposta quanto ao pagamento do Bolsa Verde por parte do governo de Minas. Os
produtores da nossa região já não aceitam esse calote. É mais um calote. Não falta
dinheiro ao governo para mentir com propagandas, como mentiu com a propaganda
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da Cemig dizendo que o governo federal mandou aumentar as contas em Minas. Isso
já foi desmentido pela Aneel, e a verdade veio à tona. Não falta dinheiro para mentir e
fazer propaganda. Poderiam usar essa dinheirama toda que está aí para o Tribunal
de Contas e a propaganda da Cemig, propaganda mentirosa, para pagar aos nossos
pequenos produtores do Norte de Minas, que pegaram suas propriedades e deixaram
de plantar arroz, deixaram de plantar milho, deixaram de plantar capim para criar
suas vaquinhas para fazer reserva legal a pedido do IEF e da Secretaria de Meio
Ambiente, que iriam pagar a eles para manter suas propriedades preservadas. As
pessoas fizeram suas reservas legais e estão no prejuízo. São três anos de calote,
são  três  anos  sem  pagar  um  centavo  do  Bolsa  Verde  ao  Norte  de  Minas  e  ao
Jequitinhonha.

Pois  é.  Por  que,  com  essa  dinheirama  toda,  não  resolvem  o  problema  da
educação?

Piso salarial dos professores de Minas Gerais. É uma vergonha sermos o único
estado do País que não paga piso. Mas não faltam recursos para propagandas na
televisão. Estão dizendo que Minas tem a melhor educação do mundo, que aqui é
uma maravilha.  O que temos de parabenizar,  deputado Rogério,  é  o esforço dos
servidores da educação. Esses, sim, merecem aplauso porque, com a mixaria que
recebem, com o tratamento que recebem, sabem da sua missão como educadores.
Os professores de Minas Gerais honraram e honram o juramento que fizeram quando
se formaram. Trabalham até de graça, sem direito a merenda. Os professores estão
proibidos de merendar na escola.

Então,  como  não  falta  dinheiro  para  fazer  propaganda,  o  governo  deveria  se
preocupar  em,  em  vez  de  toda  essa  gastança  com  o  Tribunal  de  Contas  para
encobertar  as  contas,  ter  recursos  e  investi-los  na  educação.  Foram  mais  de
R$8.000.000.000,00 gastos no governo do Aécio que deixaram de ser investidos na
educação e na saúde. É com relatos como esse que estamos ouvindo das galerias
que vamos transmitindo às pessoas a Minas real, totalmente diferente da que vemos
nas propagandas do rádio e da tevê. E sabemos quanto custa isso. Por isso, quero
cobrar do governador Alberto Pinto Coelho e do novo secretário de Meio Ambiente
uma resposta em relação ao pagamento do Bolsa Verde, pois milhares de produtores
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que se inscreveram no programa deixaram de produzir e de gerar renda para o Norte
de Minas, deixaram de manter suas propriedades preservadas e agora receberam o
calote do governo: três anos sem receber um centavo pelas suas áreas, que foram
transformadas em reserva legal. Então, fica aqui a nossa cobrança.

Mais uma vez, gostaria de agradecer à presidente Dilma Rousseff a liberação dos
recursos e a publicação, hoje, do edital da BR-135, que liga o trecho de Monte Rei a
Montalvânia,  atendendo  a  todo  o  Norte  de  Minas;  a  liberação  dos  recursos  da
Barragem de Congonhas, de Berizal, de Mato Verde, do Jequitaí; os sistemas de rede
de  esgoto  e  estação  de  tratamento  de  todas  as  cidades  da  calha  do  Rio  São
Francisco; os R$90.000.000,00 que foram investidos para modernizar o sistema de
abastecimento de água de Montes Claros; o programa Minha Casa Minha Vida rural,
que hoje é uma realidade no Norte do Estado e no Jequitinhonha; o programa Minha
Casa Minha Vida urbano; todos esses programas e as 13 escolas técnicas criadas em
Minas Gerais: minha cidade de Manga, Monte Azul, Espinosa, Bocaiuva, Brasília de
Minas,  Taiobeiras,  Pirapora,  Janaúba.  Agora,  Porteirinha,  Jaíba  e  São  Francisco
serão atendidas com um câmpus do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Já
está  previsto  pelo  MEC  investimento  nesse  sentido  nos  próximos  anos.  Quero
agradecer pelo ProUni, que proporciona que mais de um milhão de jovens de famílias
carentes  estudem  de  graça  no  Brasil;  pelas  escolas  técnicas  do  Pronatec;  pelo
ProInfância,  com  a  criação  de  creches  em  todas  as  cidades  do  Brasil.  Então,  o
governo tem investido muito na educação.

Presidente Dilma, muito obrigado por ter olhado para o nosso país como um todo,
ajudando-o a se desenvolver, gerando emprego, gerando renda e oportunidades para
todos os brasileiros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente – Com a palavra, o deputado André Quintão.
O deputado André Quintão* - Sr. Presidente, deputados e deputadas, inicialmente,

gostaria de cumprimentar os trabalhadores da educação de Minas Gerais presentes
para participar de mais uma assembleia organizativa, e também de reiterar nossa
preocupação  em  cobrar  do  governo  do  Estado  um  grupo  de  trabalho  com  a
participação do sindicato, do Sind-Ute, para discutir profundamente os impactos da
inconstitucionalidade da Lei nº 100.
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Realizamos uma reunião com a Beatriz, presidenta do sindicato, e com o secretário
Danilo,  fruto de  uma negociação ocorrida  na Assembleia,  em que foi  cobrado do
governo  um  grupo  de  trabalho  paritário,  coletivo,  para  que  os  trabalhadores  e  o
sistema de educação do Estado tratassem com responsabilidade essa questão, e não
com ilusão, e não com desinformação.

Reiteramos  essa  cobrança  em  todos  os  lugares  e  em  todas  as  cidades  que
percorremos. É a pergunta que sempre aparece. Então, é muito importante sempre
tratarmos com muita responsabilidade esse tema.

Assomo  hoje  à  tribuna,  Sr.  Presidente,  também  para  tratar  de  uma  questão
relacionada à educação, mas dirigida especificamente às etnias indígenas de Minas
Gerais.  Realizamos  no  último  dia  14,  nesta  Casa,  na  Comissão  de  Participação
Popular,  uma  audiência  pública,  requerida  pelas  etnias  pataxó  e  xacriabá  e  pelo
Conselho de Povos Indígenas de Minas Gerais com o objetivo de discutir a educação
indígena no Estado, com foco nos impactos da Resolução nº 2.442, que tratou de
uma reorganização administrativa  e  do  funcionamento da rede escolar  pública de
educação do Estado. Sabemos da importância que a educação indígena pode ter na
emancipação,  na  geração de renda,  na  vinculação e  no  resgate  das  tradições  e
costumes dessas etnias. Sabemos também que, infelizmente, nosso país e nosso
estado têm uma grave dívida social  com as etnias indígenas. Aqui  em Minas são
aproximadamente 11, 12 etnias, totalizando aproximadamente 17 mil indígenas. Esse
universo,  espalhado pelo Estado,  ainda sofre muitas carências  e necessidades,  a
começar pela terra. Ela é crucial para a manutenção das tradições, dos costumes, da
geração de renda e  da  sobrevivência  das  comunidades,  dos  povos  indígenas  de
Minas Gerais. Em muitas etnias - eu poderia citar os xacriabás, por exemplo, em São
João das Missões, no Norte de Minas - a disputa pelo palmo da terra ainda é crucial.

Então, reiteramos a questão do acesso à terra, da saúde indígena, da geração de
renda,  do  apoio  às  estratégias  de  sobrevivência  e  à  educação  indígena.  Essa
resolução,  ao  ser  implementada  de  maneira  indiscriminada  no  Estado,  trouxe
impactos negativos na organização da educação indígena, porque ela prevê, no seu
resultado,  como desdobramentos  dos  seus  preceitos,  a  diminuição  do quadro  de
funcionários. Nas comunidades xacriabás, por exemplo, tivemos diminuição de quase
50 profissionais na rede de educação indígena da comunidade.
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Assim,  realizamos  aqui  essa  audiência  pública.  Foi  relatado pela  Secretaria  de
Educação que eles sustariam os efeitos dessa resolução para as etnias indígenas. Eu
disse na audiência que gostaria que essa medida extrapolasse simplesmente a etnia,
pois acho que tem de ser um tratamento para todos. É muito importante porque a
educação indígena tem especificidade, ela tem também seus costumes, seus ritos,
seu conteúdo e sua forma organizativa própria. Assim, qualquer resolução do Estado
para  o  conjunto  da  rede escolar  não  pode ser  imediatamente  aplicada  às  etnias
indígenas. Essa foi a primeira questão objetiva da audiência pública. Queremos que
essa  resolução  não  seja  válida  para  as  etnias  indígenas  e  que  haja  um  debate
específico  com  cada  uma  delas  para  melhor  estruturação  da  rede  de  educação
indígena.

Uma  segunda  questão  foi  levantada  nessa  audiência  pública:  é  crucial  a
participação das lideranças indígenas - caciques, representantes das organizações
indígenas  -  na  construção  dos  processos  decisórios  relacionados  à  educação
indígena.  Lembro-me  de  que,  no  plano  decenal  de  educação,  apresentei  uma
emenda  que  foi  aprovada pelo  Plenário  e  consta  da  lei  estadual  desse plano.  É
obrigatória  a  consulta  às  lideranças  e  representantes  indígenas  na  definição  do
caráter  organizativo  de  pessoal  ou  mesmo,  e  principalmente,  dos  conteúdos
pedagógicos. Isso também foi apresentado nessa audiência.

A terceira questão é muito importante: os impactos da Lei nº 100 na organização da
educação indígena. A maior parte do quadro que hoje integra a educação indígena é
composta por membros que estão sendo afetados pela inconstitucionalidade da Lei nº
100. Sabemos que essa transição, se já é complexa para o conjunto da rede, é ainda
mais  para  os  educadores  indígenas.  Há  questões  comuns  como  a  questão
previdenciária, mas há questões de futuro. Por exemplo, hoje os trabalhadores, os
educadores indígenas são escolhidos pelo cacique e pelas suas comunidades. Eles
têm um processo próprio  de  escolha.  Mas,  ao  se  pensar  no  concurso  público,  é
preciso pensar de maneira diferenciada, porque lá o processo de escolha tem uma
característica específica da organização indígena.

Nessa  linha,  foi  apresentada  uma  demanda,  uma  sugestão,  que  considero
absolutamente relevante: a perspectiva de se pensar na legislação e na criação da
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unidade escolar indígena. Haveria uma diferenciação legal entre as unidades da rede
pública de educação, com uma especificidade para a unidade indígena quanto às
questões organizativas e relacionadas a pessoal. Solicitamos esse estudo por parte
da Secretaria de Educação. Também pedimos que a assessoria desta Casa proceda
a  esses  estudos.  Nós  queremos  reiterar  a  centralidade  do  debate  da  educação
indígena para melhoria e respeito da vida dos nossos irmãos.

No dia 19 de abril existe a tradição de se comemorar o Dia do Índio. Infelizmente o
Dia do Índio no Brasil parece - e olhe lá - que é somente o dia 19 de abril, porque no
restante só há carências.

Pasmem,  deputados  e  telespectadores  da  TV  Assembleia,  pois  tramita  no
Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional - uma PEC -, deputado
João Leite, que retira da Funai, que retira do governo a atribuição de demarcação de
terras indígenas e a passa ao Congresso Nacional. Qual a representação indígena no
Congresso Nacional? Vamos comparar a bancada ruralista do Congresso Nacional
com a bancada dos representantes indígenas. Coincidentemente, no dia 22 de abril,
comemora-se,  entre  aspas,  o  descobrimento  do  Brasil  -  entre  aspas,  o
descobrimento.  O  Brasil  já  existia.  Os  índios  já  estavam  aqui.  O  processo  de
expropriação, de dizimação, de morte e de apropriação da terra indígena começou ali.
Hoje  os  indígenas  lutam para  permanecer  naquele  espaço onde  preservam suas
tradições e seus costumes, mas que já é aviltado, já é colocado sob risco. Agora o
Congresso quer  trazer  para  si  as  novas demarcações.  Somos um país com uma
infinidade de terras: devolutas, inabitadas e latifúndios improdutivos. Vejam bem, em
Minas Gerais existem 17 mil índios. Será que não vai haver terra para 17 mil índios
em Minas Gerais para que possam ter suas famílias, suas tribos, suas aldeias e suas
comunidades?

Infelizmente essa é uma temática que pouca gente abraça. Talvez porque sejam só
17 mil, imaginem quantos eleitores. Infelizmente há muitos que só pensam no número
de votos que ele vai ter, então ele não abraça causas que não trarão esse retorno
eleitoral.

Agora, essa é uma questão muito vinculada a nossa história. Eu diria que a questão
indígena e a questão racial no Brasil são grandes dívidas que o nosso país tem com
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sua história. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. E acabou
com a escravidão e não criou condições de reinserção dos escravos libertos numa
vida social mais digna. Na época da Abolição, discutiu-se a indenização e o direito
adquirido  dos  proprietários  de  escravos  e  não  os  mecanismos  de  apoio  para  a
reinserção  digna  dos  ex-escravos.  Com  a  questão  indígena  é  a  mesma  coisa:
preconceito, desconhecimento.

Aqui na Assembleia, felizmente, junto com o Conselho dos Povos Indígenas, com
as várias etnias, realizamos, todos os anos, o Abril Indígena. Os povos indígenas têm
apresentado emendas ao plano plurianual, ao orçamento público. Este ano estaremos
realizando a terceira edição dos jogos esportivos e culturais indígenas, provavelmente
na cidade de Resplendor. Já realizamos esse evento em São João das Missões, em
Carmésia, e esta edição em Resplendor. Felizmente teremos iniciadas as primeiras
unidades  habitacionais  indígenas,  fruto  de  emendas  populares.  Também já  foram
abertos editais para apoio a festas tradicionais - registro aqui o empenho por parte da
Secretaria de Cultura, da secretária Eliane Parreiras, para fortalecer também os ritos
e tradições indígenas. Temos uma caminhada com as etnias, não naquela maneira de
tutela, como se configurou por muito tempo, por muitos anos, no Brasil, por parte das
instituições  responsáveis  pela  causa  indígena,  mas  de  cidadania.  É  o  indígena
cobrando direitos, é a questão dos indígenas urbanos. Estima-se a presença de 3 mil
índios urbanos. São pessoas que saíram ou foram expulsas das suas terras e tentam
manter, ainda que nas grandes e médias cidades, as suas tradições. Então, como
pensar a questão da temática do indígena urbano?

Temos  o  universo  de  construção  de  políticas  públicas  para  essa  área,  com  as
comunidades indígenas, mas, nesta oportunidade, parabenizamos a luta de todas as
etnias de Minas Gerais, parabenizamos todas as entidades parceiras dessas etnias.
Reitero  esta  solicitação:  que a Secretaria  de  Educação torne  nulos  os  efeitos  da
Resolução nº 2442 para a educação indígena no Estado, que incorpore as lideranças
e caciques indígenas na construção de alternativas e que possamos criar,  por lei,
essa unidade escolar indígena para, pelo menos no âmbito do que pudermos fazer
por meio do nosso estado no que tange à educação, podermos criar condições para
que  os  jovens  indígenas  concluam  o  ensino  básico,  entrem  na  universidade  e
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possam, com essa formação, dar o retorno nas suas próprias etnias, preservando os
ritos,  costumes  e  tradições,  mas,  sobretudo,  garantindo-lhes  dignidade.  E  que  a
nossa sociedade evolua, que cresça a sua consciência de respeito àqueles que muito
antes de nós estavam aqui no Brasil e que, muito antes de nós, junto aos irmãos
negros, construíram essa miscigenação com os portugueses, com os europeus, que
formam essa diversidade cultural do povo brasileiro.

Concluo, presidente, dizendo que estamos muito longe ainda. E aqui falo de todos
os poderes públicos, longe de uma situação de reparo de uma dívida social imensa
que nós, brasileiros, temos com os índios e com os negros.

Muito  obrigado.  Mesmo não havendo quórum, há um pedido do deputado João
Leite em relação a um artigo sobre o qual se pronunciará. Portanto, concluo, para que
prossigamos os trabalhos da Assembleia.

* - 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 requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado João Leite.
O deputado João Leite*  -  Sr.  Presidente,  antes  de manifestar-me pelo art.  164,

queria apoiar a manifestação em favor das nações indígenas de Minas Gerais feita
pelo  deputado  André  Quintão.  Enquanto  presidente  da  Comissão  de  Direitos
Humanos desta Casa, tive oportunidade de tratar da demarcação das terras maxacali
e  crenaque.  Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso,  os  maxacalis  tiveram
essa grande vitória. Sabemos que realmente são anos de injustiça com a população
indígena.

Sr. Presidente, queria manifestar-me e lamentar as acusações contra o meu partido,
o PSDB. O pessoal  da educação,  não apenas em Minas Gerais,  mas em todo o
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Brasil, tem uma luta histórica, que é especialmente a questão salarial, tão importante
e  merecida  para  esses  profissionais.  Nesses  últimos  anos,  ela  tomou  contornos
inesperados, primeiramente com a decisão do governo federal de conceder o piso
nacional aos professores. É muito interessante porque, naquela altura, o ministro da
Educação era  o Sr.  Tarso Genro,  hoje governador do Rio Grande do Sul.  Vamos
apresentar as coisas como elas são. O ministro da Educação Tarso Genro assinou o
piso nacional. No entanto, hoje, o governador Tarso Genro não o cumpre, assim como
o governador Jaques Wagner e os estados.

Outro dia, numa entrevista, o governador Tarso Genro disse: “Se repassarem para o
Estado do Rio Grande do Sul os recursos, pagaremos o piso nacional. No entanto,
enquanto  tivermos  essa  concentração  de  tudo  o  que  é  arrecadado  no  governo
federal,  o  Rio  Grande  do  Sul  não tem  condições  de  pagá-lo”.  Essa  é  a  mesma
manifestação da Bahia. (- Exibe foto.) Essas são as manifestações dos professores
no Rio Grande do Sul. É dessa maneira que tratam o governador e os deputados da
base  do  governador  Tarso  Genro.  Eles  não  concordam.  O  governador  diz:
“Precisamos melhorar o nosso pacto federativo, dividir esse bolo e os recursos para
que os estados tenham condições de cumprir o piso merecido dos professores no
Brasil”.  Poderia mostrar mais  fotos que tenho, porque acompanho a questão com
atenção. A Bahia está em luto por causa dessa questão da educação. Portanto, é
importante mostrarmos a verdade.

Temos uma situação aqui. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é um
órgão auxiliar  da Assembleia Legislativa. O que está exposto é que a Assembleia
Legislativa fez economia e o Tribunal de Contas solicitou-lhe recursos para fazer face
às suas despesas. Não dá para misturar isso com... (- Manifestação nas galerias.)

É importante dizermos que quem define o salário do Tribunal de Contas não é a
Assembleia Legislativa. Quem responde pelo Tribunal de Contas é o seu presidente.
Então,  não é possível vir  aqui a esta tribuna e dizer que a responsabilidade é do
governo do Estado de Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, queria apresentar as coisas como elas são na verdade.
Lamento o desespero de alguns.  Estão se aproximando as eleições, e há alguns
desesperados. Entendo que o quadro não é o melhor, mas vamos expor a verdade
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das coisas. O Brasil precisa urgentemente de um novo pacto federativo, estados e
municípios não dão conta. O governo de Minas Gerais gasta R$200.000.000,00 por
mês com presos. Setenta por cento deles são presos federais. Onde está o dinheiro
arrecadado do povo mineiro que vai para Brasília? Tem de voltar, para que possamos
pagar bem os nossos professores, para que o Estado tenha melhores condições de
dar uma vida melhor para o cidadão de Minas Gerais. É o mesmo reclame dos outros
estados brasileiros. É a reclamação dos municípios brasileiros.

Obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que me concedeu para eu defender o meu
partido.

* - Sem revisão do orador.
Designação de Comissões

O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 66/2014, do deputado
Sebastião Costa e outros. Pelo BTR: efetivos - deputados Carlos Mosconi e Rômulo
Viegas; suplentes - deputados Zé Maia e João Leite; pelo BAM: efetivo - deputado
Tiago Ulisses;  suplente  -  deputada  Liza  Prado;  pelo  BMSC:  efetivos  -  deputados
Pompílio  Canavez e Sávio  Souza Cruz;  suplentes  -  deputados Rogério  Correia  e
Vanderlei Miranda. Designo. Às comissões.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A  presidência,  no  uso  de  suas  atribuições,  reforma  despachos  anteriores  e

determina que,  em razão da natureza da matéria,  os Requerimentos nºs  7.625 e
7.626/2014 sejam distribuídos à Comissão de Esporte para deliberação, nos termos
do art. 103, inciso III, do Regimento Interno.

Mesa da Assembleia, 24 de abril 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  7.749 e 7.750/2014,
da Comissão de Saúde;  7.751/2014,  da Comissão de Direitos  Humanos;  7.752 a
7.754/2014,  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Participação  Popular,  e
7.755/2014, das Comissões de Direitos Humanos e de Educação.  Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.
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Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os
deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 25, às 10 e
às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 10/4/2014

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Presidente  -  Palavras  do  Deputado  Rogério  Correia  -  Esclarecimentos  sobre  a
Dinâmica dos Trabalhos - Palavras da Sra. Ornela Carboni - Palavras do Sr. Sivaldo
Pereira da Silva - Palavras do Sr. Yuri Carajelescov - Palavras do Sr. Gustavo Gindre
- Esclarecimentos sobre os Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Carlos Pimenta - Duarte Bechir - Fred Costa -

Gustavo Valadares - Liza Prado - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa.

Abertura
O presidente (deputado Adelmo Carneiro  Leão)  -  Às 9h15min,  declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura 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 à realização do ciclo de debates Comunicação,
Regulação e  Democracia,  que tem os  seguintes  objetivos:  comemorar  a  Semana
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Estadual  pela  Liberdade  de  Expressão,  pela  Democratização  dos  Meios  de
Comunicação e pelo Direito à Informação Pública, instituída pela Lei nº 20.818, de
29/7/2013; debater a democratização e a regulamentação dos meios de comunicação
e debater o projeto de lei de iniciativa popular da comunicação social eletrônica.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Flávia Marcelle

Torres  Ferreira  de  Morais,  coordenadora da  Defensoria  Especializada em Direitos
Humanos Coletivos e Socioambientais de Minas Gerais, representando a defensora
pública-geral,  Andrea  Abrita  Garzon;  e  Ornela  Carboni,  membro  do  programa de
pesquisa  Industrias  Culturales  y  Espacio  Público:  Comunicación  y  Política  en  la
Argentina;  e  os  Exmos.  Srs.  Sivaldo  Pereira  da  Silva,  professor  adjunto  do
Departamento  de  Comunicação  da  Universidade  Federal  de  Alagoas;  Yuri
Carajelescov, procurador da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; Gustavo
Gindre,  especialista  em  regulação  da  atividade  cinematográfica  e  audiovisual;  e
deputado Rogério Correia.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença neste ato dos Exmos. Srs. Humberto Lucchesi

de Carvalho, presidente da Comissão da Articulação e Acesso ao CNJ da OAB; e
vereador Arnaldo Godoy, da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

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

Palavras do Presidente
Bom dia.  Inicialmente  saúdo todos os  presentes.  Saúdo a Sra.  Ornela  Carboni,

membro  do  programa  de  pesquisa  Industrias  Culturales  y  Espacio  Público:
Comunicación  y  Política  en  la  Argentina:  los  medios  en  crisis:  convergencia,
concentración y contenidos del sistema de medios en la Argentina del siglo XXI; os
Srs. Sivaldo Pereira da Silva, professor adjunto do Departamento de Comunicação da
Universidade  Federal  de  Alagoas;  Yuri  Carajelescov,  procurador  da  Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo; Gustavo Gindre, especialista em regulação da
atividade cinematográfica  e  audiovisual;  a  Sra.  Flávia Marcelle  Torres  Ferreira de
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Morais, coordenadora da Defensoria Especializada em Direitos Humanos Coletivos e
Socioambientalistas de Minas Gerais, representando a defensora pública geral, Dra.
Andréa Abrita Garzon; meu colega, amigo e companheiro Rogério Correia, deputado
e  grande  colaborador  deste  evento;  meu  companheiro,  amigo  vereador  Arnaldo
Godoy e todas as autoridades aqui presentes.

A  internet,  em  especial  através  das  redes  sociais,  provocou  uma  verdadeira
revolução na comunicação mundial. Sem sair de casa, pessoas dos quatro cantos do
planeta podem entrar em contato, expressar suas opiniões e partilhar conhecimentos.
As manifestações do ano passado, que sacudiram países como o Egito, a Espanha, a
Turquia e o Brasil, mostraram o enorme potencial de mobilização política da rede.

Ao mesmo tempo, o barateamento de equipamentos e a evolução de  softwares
possibilitaram que indivíduos de diferentes áreas de conhecimento, com interesses
variados,  pudessem  eles  mesmos  produzir  filmes,  documentários,  fotografias  e
músicas,  tornando-os  independentes  da  grande mídia.  Contudo,  apesar  de  nossa
Constituição  Federal  assegurar  as  liberdades  de  expressão,  de  imprensa  e  de
informação, essa crescente produção e divulgação de conteúdos não se refletem no
nosso sistema de comunicação,  que adota um modelo de dominação excluindo a
maioria da população brasileira.

Prevê a Carta Magna que cabe à lei federal regulamentar a matéria. No entanto, até
o  momento,  apesar  da  pressão  das  instituições  vinculadas  ao tema,  um diploma
regulamentador  não  foi  aprovado.  Nosso  modelo  atual  de  comunicação  e  de
propriedade dos jornais impressos, das emissoras de televisão e das radiodifusoras é
muito concentrado, estando há décadas nas mãos de reduzido número de grupos
empresariais. Está, assim, violado o preceito constitucional que proíbe monopólios e
oligopólios  dos  meios  de  comunicação.  Ademais,  a  maior  parte  dos  veículos  de
comunicação está localizada nas capitais  dos  estados brasileiros,  em especial  da
Região Sudeste, e,  em consequência, sua programação não retrata a diversidade
cultural de nosso país.

Questão  controversa  é  ainda  o  modo  como se  dão as  concessões  de rádio  e
televisão pelo poder público,  pautadas muitas vezes pela troca de favores. E,  em
decorrência, a mídia, que deve servir ao interesse comum, acaba trabalhando em prol
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de particulares. O resultado é, apesar de uma pretensa de objetividade, a divulgação
de conteúdos parciais, a serviço do jogo político. Além de prejudicar a sociedade, que
não pode assim contar com uma cobertura transparente dos fatos, sofrem também os
jornalistas  e  profissionais  da  área,  impedidos  de  desempenhar  seu  ofício  com  a
devida liberdade e isenção.

Outro problema é o seu padrão de financiamento, baseado na venda de espaços
publicitários ao poder público e a particulares e na mercantilização da notícia. Fica,
portanto,  engessada  a  função  social  da  comunicação  e  comprometida  a  ética
jornalística.  Empenhada em exercer  a  representação política  com participação da
sociedade,  esta Casa julgou oportuno promover  este ciclo de debates, atendendo
solicitação do Fórum Nacional  pela  Democratização da Comunicação -  FNDC -  e
contando com o apoio de outras 22 instituições. Porém, faltou-nos a adesão do setor
empresarial,  como  também  ocorreu  na  Conferência  Nacional  de  Comunicação,
realizada em dezembro de 2009,  a despeito de reiteradas e insistentes ações de
comunicação e convites que fizemos.

Motivado  pela  Semana  Estadual  pela  Liberdade  de  Expressão,  pela
Democratização dos Meios de Comunicação e pelo Direito à Informação Pública, que
se iniciou em 7 de abril, data em que comemoramos o Dia do Jornalista, o evento é
ocasião propícia para se refletir  sobre o atual quadro das comunicações no Brasil.
Entre seus objetivos está também debater o projeto de lei de iniciativa popular sobre
a comunicação social eletrônica, em discussão em âmbito federal.

Temos  o  privilégio  de  ser  conduzidos  no  debate  por  palestrantes  de  alto  nível,
provenientes  de  vários  estados  do  Brasil  e  também  da  Argentina,  aos  quais
reiteramos  nossos  agradecimentos.  Agradeço  a  cada  palestrante  o  interesse  em
partilhar  conosco  seus  conhecimentos.  Agradeço  também  a  cada  participante  a
presença,  contribuindo  para  o  enriquecimento  dos  trabalhos.  Agradeço  ainda  à
Gerência  de  Projetos  Institucionais  e  a  todos  desta  Casa  que  contribuíram
efetivamente para o sucesso deste evento.

Tão importante quanto os debates é a programação complementar. São iniciativas
de vanguarda, independentes e constituem uma amostra do que tem sido produzido e
pensado à margem do atual sistema de comunicação. Temos o prazer de trazer ao
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Parlamento  trabalhos da  Mídia  Ninja,  da  Casa Fora  do Eixo  Minas,  bem como o
Duelo de Mcs. Faço votos de que este encontro, que visa promover a democracia e a
diversidade, seja um sucesso, contribuindo para os debates de um tema primordial
para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Sucesso a
todos. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Rogério Correia
Bom dia a todos e todas, companheiros e companheiras. Cumprimento a Mesa, em

primeiro lugar, o presidente Adelmo, parabenizando-o pela presidência dos trabalhos
e pelo empenho na realização deste ciclo de debates que ocorrerá hoje e amanhã na
Assembleia Legislativa sobre comunicação, regulação e democracia. Cumprimento
também a Sra. Ornela Carboni, torcedora do Boca Juniors, terror do Cruzeiro, não é,
Arnaldo?  Cumprimento  o  Sivaldo  Pereira  da  Silva,  o  Gustavo  Gindre  e  o  Yuri
Carajelescov, procurador da Assembleia Legislativa de São Paulo. Cumprimento, por
fim, todos os presentes.

Serei rápido em minha fala. Este é o primeiro evento que faz parte da Semana
Estadual  pela  Liberdade  de  Expressão,  pela  Democratização  dos  Meios  de
Comunicação  e  pelo  Direito  à  Informação  Pública.  Essa  lei  foi  aprovada  por
unanimidade pelos deputados da Assembleia Legislativa, e tive a honra de ser o autor
da proposição que,  a partir  da sanção do governador  Anastasia, se tornou lei  em
Minas Gerais e instituiu essa semana da liberdade de expressão. Este é o primeiro
evento que realizamos na semana. Escolhemos para esta comemoração a data em
que se comemora o Dia do Jornalista, exatamente o dia 7 de abril.

A  cada  ano  realizaremos  homenagens,  e  não  só  homenagens,  mas  também
debates  sobre  o  tema  da  liberdade  de  expressão.  Fruto  dessa  lei,  além  desta
atividade, há também a iniciativa da OAB, por meio da Comissão de Articulação e
Acesso ao Conselho Nacional de Justiça. A OAB mineira nos mandou uma carta, por
intermédio  do  seu  representante,  Sr.  Humberto  Lucchesi  de  Carvalho,  a  quem
agradeço  a  presença,  para  nos  parabenizar  pela  aprovação  da  lei  e  também
comunicando  que  está  sendo  criada  lá  a  Comissão  de  Defesa  da  Liberdade  de
Expressão, no âmbito do Estado de Minas Gerais. É uma iniciativa importante que
vem agregar-se às tarefas colocadas por nós. Então, a entrada da OAB nessa defesa
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da liberdade de expressão, tenho certeza, vai ajudar a mobilizar outros setores.
Agradecemos a presença de sindicalistas, de companheiros do movimento social

que entendem a importância da liberdade de expressão e da discussão que fazemos
sobre a regulação da questão da mídia. O tema de hoje, “Liberdade de expressão e
sistemas  de  regulação”,  muitas  vezes  tem  sido  propositalmente  confundido  com
algum tipo de cerceamento de liberdade, quando sabemos que nada tem a ver com
isso. É feito de forma proposital pelos proprietários dos meios de comunicação no
Brasil, que não querem e não entendem a importância de democratizar a mídia e de
dar a todos acesso ao conjunto das informações, e não apenas a uma informação
oficial, e não apenas a uma informação de monopólio ou de um único pensamento.
Infelizmente, no Brasil, temos a concentração de poderes em poucas pessoas que
detêm  um  grande  número  de  meios  de  comunicação.  Essa  regulação,  portanto,
precisa  ser  debatida  com  sinceridade,  até  para  que  tenhamos  uma  mídia
democratizada.

Eu a incluo como uma das reformas fundamentais a serem feitas na Constituição
brasileira, de difícil debate, em especial agora que modernizamos, como bem lembrou
o deputado Adelmo, as condições das comunicações através das redes sociais, da
modernidade da internet. Isso nos coloca outras tarefas nos meios de comunicação e
a  necessidade  da  sua  efetivação.  Tivemos  uma  vitória,  em  âmbito  nacional,  na
aprovação  do  projeto  de  lei  da  presidente  Dilma,  que  todos  comemoramos  por
garantir liberdade de comunicação também no caso da internet. Mas outros avanços
precisam ser obtidos.

Concluindo, quero dizer  que esta semana da liberdade em Minas Gerais se faz
ainda mais necessária. Temos, em Minas Gerais, e venho fazendo essa denúncia há
muito tempo, um controle da mídia quase absoluto. A grande mídia mineira não tem
tido, no meu entendimento, o papel de informar o povo mineiro sobre acontecimentos
e  análises  do  que  acontece,  de  fato,  no  Estado.  Transforma-se  quase  que
absolutamente - é evidente que existem exceções - numa mídia oficial. É o governo
do Estado de Minas Gerais o principal proponente, propagandeador e, nesse sentido,
colaborador  econômico das  mídias  mineiras.  Isso faz com que essa liberdade de
imprensa  seja,  no  mínimo,  relativa.  Esse  é  um  assunto  que  precisa  ser  tratado
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quando fazemos esse debate em Minas Gerais. Agrega-se ao problema do controle
da mídia em Minas algo que tenho dito que é uma espécie de estado de exceção,
expresso agora através da formação do secretariado do governo de Minas Gerais.
Tivemos a surpresa de ver indicado o ex-procurador-geral do Estado, portanto, que
tem no Ministério Público uma das funções de fiscalização do Poder Executivo, como
secretário de governo.

Tenho  dito  que  a  tese  de  Montesquieu  da  separação  dos  Poderes,  do  Estado
Democrático, aqui em Minas tem sido substituída pela tese dos mosqueteiros: um por
todos e todos por um. E todos se unificam no interior do Poder Executivo. Isso precisa
terminar, e a mídia é fator fundamental nisso, informando, divulgando as polêmicas,
registrando  o  que  acontece  de  fato  no  Estado,  dando  ao  leitor  as  informações
necessárias.  Esse é  um debate que nós  precisamos  fazer,  colocando o  dedo na
ferida.

A semana da liberdade de expressão tem, portanto, no meu entender, de começar
com  essa  crítica  radical,  mas  fraterna,  para  que  melhoremos  as  condições  de
informação no nosso estado e no nosso país. Parabéns, deputado Adelmo. Obrigado
aos convidados pela presença.

O presidente - Obrigado, deputado Rogério Correia.
Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço
para  a  apresentação  de  perguntas  aos  participantes  da  Mesa,  por  escrito  ou
oralmente, e de outras enviadas pelo formulário disponível pela internet, no portal da
Assembleia Legislativa.

Para melhor organizarmos os debates, os participantes poderão encaminhar suas
perguntas por escrito, no formulário próprio, que está sendo distribuído pela equipe
de apoio. Os que desejarem fazer intervenção oralmente devem especificar isso no
formulário, devendo, para registro, entregar o conteúdo da intervenção também por
escrito.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar.
Basta acessar o portal da Assembleia - www.almg.gov.br, abrir o link com o formulário
de participação e enviar sua contribuição.
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Informo ainda que a Assembleia Legislativa tem agora mais uma ferramenta para
que  o  cidadão  participe  de  suas  atividades.  Dê  sua  opinião  sobre  projetos  em
tramitação. Por meio dela, todo cidadão pode acessar o portal da Assembleia e opinar
sobre os projetos que estão em discussão. É muito fácil, você pode opinar sobre o
projeto,  mostrar  se  é  a  favor  ou  contra  e  ainda  escrever  seu  comentário.  Pode
também mostrar-se favorável ou contrário aos comentários feitos por outros cidadãos.
É um espaço de diálogo com os cidadãos e com as cidadãs de Minas Gerais. Para
dar sua opinião, acesse o portal www.almg.gov.br, clique em “Participe” e em “Dê sua
opinião sobre projetos em tramitação”. Acesse, participe, comente.

Iniciaremos agora o painel “Liberdade de expressão e sistemas de regulação”. Com
a palavra, a Sra. Ornela Carboni.

Palavras da Sra. Ornela Carboni
Bom  dia  a  todos.  O  que  primeiramente  quero  fazer  é  agradecer  à  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Para  mim,  é  um  prazer  estar  aqui  e
compartilhar com vocês minha experiência de regulação em matéria de meios de
comunicação na Argentina.  Minha exposição será organizada em duas partes:  no
primeiro momento, vou fazer a revisão da regulação de meios de comunicação da
América Latina, principalmente focando em algumas questões comuns à região; no
segundo momento,  vou falar  especificamente  sobre o  que foi  a  sanção da lei  de
serviços de comunicação audiovisual na Argentina.

Para pensarmos a regulação dos meios de comunicação na América Latina, temos
de pensar  em alguns fatores que incidem nessa regulação como, por  exemplo,  a
convergência tecnológica. Ou seja, a possibilidade de fazer convergir, por um mesmo
canal de comunicação, o setor audiovisual e a informática. Isso é próprio do século
XXI e vai ao encontro dos avanços tecnológicos e da digitalização.

Outra questão que temos de ter em conta para pensarmos em regulação dos meios
de comunicação é garantir as condições de acesso. E, quando falamos de acesso,
tratamos  de dois  níveis.  Por  um lado,  tratamos  do  acesso material,  os  meios  de
comunicação, ou seja,  poder ter  acesso ao conteúdo dos meios de comunicação.
Vamos pensar agora na era digital que estamos vivendo, não apenas no audiovisual,
mas também no poder de fazer a internet garantir o acesso da população à internet



1472
____________________________________________________________________________

com uma qualidade mínima, garantir  determinadas condições de acesso. Também
temos de pensar no acesso aos meios de comunicação, para que possamos nos
converter em produtores e transmissores de conteúdos audiovisuais.

Como  vínhamos  conversando,  nós  nos  encontramos  em  um  cenário  em  que
existem altos níveis de concentração de meios de comunicação. E, se não há uma
regulação que modifique isso, impede-se o acesso aos meios de comunicação.

Temos que pensar  no  contexto da América Latina,  principalmente em relação à
América do Sul.  Muitos  autores denominam uma série de governos de esquerda,
progressistas,  pós-neoliberais  ou  populistas.  Esses  conceitos  são  utilizados  ao
mencionar os governos que vêm se sucedendo na América do Sul há cerca de 10
anos. Este é um processo que está ocorrendo recentemente,  portanto temos que
debater sobre como denominar esses governos que estão se sucedendo na América
Latina  e  que  características  compartilhadas  podemos  encontrar  nos  meios  de
comunicação na América Latina, em particular na América do Sul.

Esses  meios  de  comunicação  funcionaram  tradicionalmente  com  uma  lógica
comercial.  A  lógica  do  desenvolvimento  do  sistema  audiovisual  foi  uma  lógica
comercial,  na  qual  não  existiram  meios  de  comunicação  públicos  nos  serviços
públicos. Nos países em que eles existiram, estiveram ligados aos governos. Ou seja,
o conteúdo desses meios ficou vinculado a esses governos que se alternaram no
poder nesses diversos países. Na Argentina, por exemplo, há o canal 7, conhecido
como a televisão pública, que existiu historicamente justamente porque foi a primeira
emissora de televisão, inaugurada por volta de 1951. Recentemente, no governo de
Néstor  Kirchner  e,  com  mais  ênfase,  no  governo  de  Cristina  Kirchner,  ela  não
funciona,  de  fato,  como  uma  TV  pública,  mas  como  uma  TV  governamental.
Atualmente ela continua à disposição do governo e dos interesses governamentais,
principalmente  nos  aspectos  vinculados  à  informação.  Os  programas  informativos
apresentam alto conteúdo governamental.

Outra questão que deve ser destacada ao se pensar nos meios de comunicação na
América Latina é a propriedade. Poucos grupos concentram a propriedade dos meios
de comunicação. Em princípio isso tem um impacto negativo, que está relacionado à
inexistência de diversidades de conteúdos e de temas e à falta de uma linha editorial.
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Não  há  diversidade  de  vozes  nos  meios  de  comunicação.  Podem  existir  vários
canais,  várias  rádios,  mas  quem  está  por  trás  da  propriedade  dos  meios  de
comunicação? Essa é a pergunta. Não importa a quantidade de meios existentes,
mas a sua diversidade. Esse é um dos problemas que encontramos. Podem existir
vários meios, mas estão todos concentrados entre os mesmos donos.

Além disso, uma característica que continua sendo acentuada nos últimos 20 anos,
pelo menos, é que esses meios de comunicação começam a ter vinculações com
diferentes setores econômicos. Ou seja, há uma formação conglomerada nos meios
de comunicação. Os meios concentram canais de televisão, imprensa e cabo, mas
também têm interesses e se expandem para outros setores da economia.

Por isso, às vezes ouvimos falar sobre financiamento dos meios de comunicação
nessa relação com interesses bancários e econômicos, o que está por fora do que
seria  especificamente  o  interesse  vinculado  à  educação,  informação  e
entretenimento.

Outra questão que identificamos é a centralização da produção dos conteúdos nas
principais áreas geográficas, principalmente por um motivo muito especial: os meios
de  comunicação  têm  uma finalidade  econômica  e  outra  simbólica.  Eles  buscam,
obviamente, os benefícios econômicos, pois são empresas e, como qualquer uma
delas, querem ganhar dinheiro, mas também têm uma finalidade simbólica, que é
uma característica particular dos meios de comunicação: transmitem valores, ideias,
determinadas  pautas  de  comportamento  social.  Isso  é  muito  importante,  e  não
podemos nos esquecer. Não podemos deixar de comentar que, durante muito tempo,
principalmente  no  caso  da  Argentina,  essa  função  econômica  dos  meios  de
comunicação  esteve  escondida,  velada.  Recentemente,  impulsionada  pela  Lei  de
Serviços de  Comunicação Audiovisual  na  Argentina,  esses  interesses econômicos
dos meios de comunicação começaram a ganhar atenção. Até então, isso era tratado
apenas  pelos  acadêmicos  que  investigavam  essa  concentração  dos  meios  de
comunicação, ou seja, não afetava o restante da população, que não sabia quem
eram  os  donos  do  Grupo  Clarín  ou  quem  estava  por  trás  dos  principais  grupos
midiáticos do país. A partir de 2009, isso começou a mudar, e as pessoas começaram
a identificar quem são os donos desses meios. E isso é interessante para as pessoas



1474
____________________________________________________________________________

começarem a  saber  de  que maneira  podem informar-se,  quais  são os interesses
desses meios de comunicação.

Também é importante tratar da centralização da produção que se dá nas principais
capitais do país. Na Argentina, por exemplo, a produção audiovisual se concentra em
Buenos Aires e, além disso, as duas principais transmissoras, os  canais 11 e 13,
retransmitem ou estabelecem relações comerciais com o restante das emissoras do
país,  portanto  há  altos  níveis  de  concentração  na  produção  de  conteúdo,  o  que
acarreta outras coisas. Então, a perspectiva é muito capitalista e, além disso, muito
centrada na capital, excluindo os outros olhares existentes. A nossa televisão é muito
portenha, e imagino que aconteça o mesmo no Brasil, com a concentração no Rio e
em São Paulo. Enfim, as produções se concentram nas grandes capitais em geral.

Outra  característica  que  encontramos  é  que  são  sistemas  de  meios  de
comunicação pouco regulados e muito fortemente controlados pelos governos, devido
à  relação  tradicionalmente  existente  entre  os  meios  de  comunicação  e  o  poder
político. Em geral, esses interesses se dão as mãos, e, quando isso não acontece,
temos o que houve na Argentina: a modificação de uma lei que regula os meios de
comunicação. Também podemos pensar que, a partir do século XXI, começaram a
surgir uma série de regulações, passando do estático para o dinâmico. Quer dizer, se
até determinado momento os meios de comunicação haviam funcionado como um
corpo  legislativo,  um  marco  legal  estável,  a  partir  do  século  XXI,  com  o
desenvolvimento de novas tecnologias, como digitação e internet, foram necessários
novos marcos legais, capazes de incorporar as mudanças ocorridas na tecnologia.
Por um lado, isso aconteceu, mas também diferentes setores sociais passaram a ter
interesse em participar  dos meios de comunicação,  o que também é interessante
para pensarmos na regulação desses meios.

Quanto às mudanças de legislação na América Latina,  farei uma rápida revisão
sobre em que países elas ocorreram, mas, em geral, elas afetaram um dos pontos
que mencionarei agora. Se vocês quiserem, depois poderemos trabalhar esse tema
mais profundamente.

Comentei  que essa modificação ou não modificação nas relações depende dos
países. É uma questão para o poder político e para o poder midiático. Em alguns
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países, esse confronto foi muito forte, mas, em outros, o status quo foi mantido, ou a
situação anterior foi mantida. Essas mudanças irão afetar o quê? Principalmente o
regime de propriedade desses meios de comunicação,  ou seja,  a quantidade das
concessões. Também ficará estabelecido quem poderá obter essas concessões, bem
como se será possível haver uma concentração cruzada dos meios de comunicação.
Ou seja, se tenho determinada quantidade de canais, posso ter televisão a cabo? Sim
ou não? Quantos canais de televisão poderei ter e quantas licenças de rádio? Qual
será a quantidade e o percentual de cobertura de cabo que poderá haver?

Outro  aspecto,  pensado  em  muitos  países,  foi  o  modelo  de  financiamento,  de
sustentabilidade desses meios de comunicação. Sabemos que há lógica comercial de
funcionamento quando os meios de comunicação se financiam com a publicidade. Se
estamos pensando que o  outro  ponto  é  o  acesso de novos  atores a  esse setor,
sobretudo  de  setores  que  estiveram  historicamente  excluídos  dos  meios  de
comunicação,  por  exemplo,  os  setores  alternativos  ou  comunitários,  é  importante
saber como eles irão financiar-se. Como financiar esses meios de comunicação que,
em razão de seu próprio funcionamento, não têm vocação de exploração comercial?
Então temos de pensar estratégias para os modelos de financiamento desses meios.

Outra característica em que também devemos pensar é o fortalecimento dos meios
de comunicação pública. Na Argentina, um dos exemplos paradigmáticos é o Canal
Encontro, um canal de desenhos animados - Paka Paka. Ou seja, existe um pacote
de canais que foi desenvolvido com a finalidade de fortalecer o desenvolvimento dos
meios  públicos  de  comunicação,  com  foco  na  produção  de  conteúdos  nacionais.
Também  ficou  garantida  a  produção  não  só  de  conteúdos  nacionais,  em
porcentagem, mas também a produção independente. Garantiram-se determinados
percentuais  para  essas  produções  e  estimularam-se  as  produções  nacionais
mediante o fomento dessas atividades, por meio de políticas públicas ativas que, de
alguma  forma,  financiaram  essas  produções  e  permitiram  o  seu  funcionamento.
Dessa  forma,  um  dos  pilares  que  poderia  estar  faltando  nisso  seria  um  nível  de
interação regional no tocante à produção e à distribuição de conteúdos. O importante
é fazer com que a distribuição de conteúdos circule em nível regional. Esta também é
uma questão bastante interessante de se ter em conta.
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Por fim, em muitos casos em que houve regulação para os meios de comunicação,
muitas vezes essas regulações deixaram em aberto, isto é, sua leitura deixou em
aberto possíveis  casos de controle sobre  os  conteúdos informativos,  e isso é um
pouco  perigoso  porque  pode  afetar  a  liberdade  de  expressão  e  a  liberdade  de
imprensa.

Agora  farei  rápida  revisão  sobre  essas  regulações  e  depois  adentrarei  o  caso
argentino.  Os  países  que  regularam  seus  meios  de  comunicação,  com  leis
específicas, foram a Venezuela, em 2004, com a conhecida Lei Resort, uma lei de
responsabilidade social sobre o rádio e a televisão, que regula, entre outras questões,
a produção de conteúdos e a participação cidadã, deixando a discricionariedade da
autoridade para a aplicação dos conteúdos.

Outro país que regulou, obviamente, foi a Argentina, e em 2013 o Equador também
conseguiu obter a sua lei de comunicação audiovisual.  A lei de uso dos meios de
comunicação está sendo debatida no Uruguai com muitas questões tomadas a partir
do caso argentino, e o que foi regulado em 2007 foram os meios de comunicação. Na
Bolívia, por meio de uma reforma da Constituição de 2009, também um dos artigos
garante o direito à informação e à comunicação justamente para garantir a liberdade
de expressão, liberdade de opinião e a circulação de informação. Se eles ainda não
têm  uma  lei  específica,  a  Constituição  garante  o  direito  à  comunicação  e  à
informação. No Chile também houve uma reforma da tevê pública, pela qual foi dada
mais  autonomia  política  e  econômica  à  televisão  nacional.  A questão  dos  meios
comunitários  não  foi  muito  bem  recebida  pelo  setor,  sobretudo  nos  aspectos
econômicos,  porque  compromete  financeiramente:  eles  admitem  apenas  5%  de
publicidade. Isso compromete o funcionamento econômico mínimo, pois, apesar de
ser um meio comunitário, eles precisam de recursos para fazê-lo funcionar. Então,
essa lei não foi muito bem recebida pelo Chile.

Vamos ver também o caso do Brasil, sobre o qual vocês falarão melhor do que eu.
Podemos  mencionar  a  criação da Empresa Brasil  de  Comunicação em 2007 e a
Conferência Nacional de Comunicação em 2009, que foi uma abertura para começar
a pensar em temas relacionados à democratização dos meios de comunicação. Pelo
que tenho entendido, nem tudo o que se questionou naquele momento foi abraçado
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pelo governo Dilma Roussef, então ficou praticamente no nada, mas penso que os
colegas saberão expor melhor sobre o tema.

Portanto, temos de pensar nessa diferença em maneiras de regulação dos meios
de comunicação. Um autor argentino muito conhecido nesse campo das políticas de
comunicação, Guillermo Mastrini, propõe que pensemos em uma convivência pacífica
entre os setores político e midiático, principalmente no Brasil, no Uruguai e no Chile.
Podemos  pensar  em  uma  confrontação  hegemônica  entre  os  setores  político  e
midiático no caso da Bolívia, Venezuela e Equador. No caso da Argentina, seria uma
transição entre essa convivência pacífica para uma confrontação hegemônica a partir
de 2009 e um pouco antes, quando começou todo o debate sobre a Lei de Serviços
de Comunicação Audiovisual.

Este é o panorama do que está acontecendo em âmbito regional. Vamos ver o que
aconteceu com a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual na Argentina. A lei foi
sancionada em outubro de 2009 em substituição a uma lei que havia sido sancionada
em 1980, durante o último governo militar.  Um dos argumentos apresentados por
Cristina  Kirchner  é  que  essa  lei  veio  para  suprir  uma  dívida  com  a  democracia,
porque  a  lei  anterior  foi  editada durante  a  ditadura,  e  também  considerou várias
mudanças  tecnológicas  que  vinham  se  apresentando.  Anteriormente,  em  2008,
ocorreu  um  conflito  muito  importante  com  o  principal  operador  de  meios  de
comunicação do país, líder nacional - e agora podemos pensar que o líder nacional é
o “Grupo Clarín”, entre aspas -, enfim, houve um conflito entre o governo e o Grupo
Clarín, que ficou conhecido em 2008 como o conflito do campo.

A partir daí, por vários motivos, começou uma disputa entre o grupo e o governo. O
Grupo Clarín, além de ter  interesse no setor  agroexportador,  começa a manter,  a
partir desse momento, um conflito com o governo, cujos argumentos não são muito
bem conhecidos. Mas vimos duas possíveis causas dessa ruptura de relações entre o
Clarín e o governo.

Vou contextualizar a situação para entenderem um pouco o processo da Argentina.
Em dezembro de 2007,  a  Cristina  Kirchner  assume a  presidência,  sucedendo ao
Néstor Kirchner. E o Néstor Kirchner, antes de deixar a presidência em 2007, avalizou
a  função  das  empresas  de  TV  a  cabo  em  favor  do  Grupo  Clarín,  ou  seja,  até
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dezembro de 2007, essas relações estavam em bons termos. O que aconteceu de
dezembro de 2007 a março de 2008 para que essas relações começassem a ficar
abaladas?  Qual  foi  o  argumento  encontrado  que  justifica  essa  ruptura?  Um
argumento é que Kirchner queria participar do grupo acionário do Grupo Clarín. Outro
argumento é  que Héctor  Magnetto,  um dos principais  acionistas  do  Grupo Clarín,
queria participar do negócio das telecomunicações a partir de um espaço que havia
ficado liberado para as empresas de telecomunicações. Então, essas podem ser as
causas desse conflito. O certo é que, em março de 2009, na abertura das sessões
ordinárias do Parlamento, a presidenta anunciou um projeto de lei de audiovisual, que
foi  apresentado  20  dias  mais  tarde  no  Teatro  Argentino  de  La  Plata.  Isso  foi
interessante, porque começaram a participar outros atores sociais. Membros do setor
acadêmico  participaram  ativamente  do  desenvolvimento  do  corpo  dessa  lei,  as
ONGs,  as  entidades  sem fins  lucrativos,  os  dirigentes  políticos  e  os  empresários
vinculados ao cinema. Obviamente os que não estiveram presentes eram do setor de
mídia  concentrado.  O  setor  comercial  dos  meios  de  comunicações  não  esteve
presente nessa apresentação, nesse ato.

Em termos gerais, vou destacar um dos pontos mais importantes para pensarmos o
que está sendo a aplicação dessa lei. A lei define o setor de serviços de comunicação
e de audiovisual como de interesse público. Isso implica garantir direitos de difusão,
circulação de opiniões e cria um órgão de controle dos meios de comunicação. O
interessante  é  como essa  autoridade  se  compõe,  porque  ela  se  forma  por  uma
diretoria de sete membros, dos quais dois são escolhidos pelo Poder Executivo; três
são  escolhidos  pelo  Conselho  Federal  de  Serviços  de  Comunicação  Audiovisual,
formado por vários setores - se quiserem, poderemos falar especificamente como ele
se  compõe  -;  e  também  pela  formação  bicameral,  formada  pela  maioria  dos
parlamentares  que  também  elegem  três  dos  seus  membros.  A princípio,  isso  é
interessante, porque a composição da autoridade dos serviços de comunicação visual
é multissetorial, mas um dos membros que é eleito pelo Poder Executivo é o seu
presidente. É interessante analisar como se compõe essa autoridade.

Outro feito destacado por essa lei  está relacionada à exploração do serviço,  ou
seja, quem pode acessar as concessões efetivamente. No início, comentei que a lei
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do serviço de comunicação audiovisual regula rádio, televisão e televisão a cabo, mas
não regula a imprensa, que, na Argentina, nunca esteve regulada, somente mediante
garantias constitucionais, pois na Constituição está prevista a proteção à liberdade de
imprensa e de expressão. É interessante ver que a exploração desse serviço permite
três  tipos  de  prestadores:  um  de  gestão  estatal,  outro  de  gestão  privada  com
finalidade lucrativa e outro de gestão privada sem fins lucrativos. Para esse último
setor, fica reservado, ou seja, garantido 1/3 do espectro radioelétrico. É necessário
esclarecer a confusão que há na Argentina. Isso não significa que é concedido 1/3
para cada um desses setores, mas que é reservado exclusivamente para o setor
privado sem fins  lucrativos 1/3  dessa rede.  Isso é interessante  sob o aspecto da
matéria de regulação, pois essa reserva de 1/3 da rede é um fato inédito na região.

Outra  questão importante,  que é  uma das  mais  discutidas,  é a  que estabelece
limites  para  o  setor  do  meio  de  comunicação.  Por  um  lado,  há  um  limite  de  10
concessões para cada uma das operadoras, mas, caso não alcance esse limite, é
fixado um limite por percentual de mercado, que é de 35%. Isso estabelece diferentes
mecanismos para a concentração dos meios ou por limite máximo de concessão ou
por percentual de mercado. Na Argentina, o limite de concessão com a lei anterior era
de 24 concessões.

É interessante pensar em algo que se perdeu com o debate político: a lei anterior à
lei de serviços de comunicação audiovisual, por um lado, era uma lei de teor militar,
mas se  foi  degradando durante  a  democracia.  Durante  a  década de 1990,  foram
feitas diversas modificações pontuais nessa lei que favoreceram a concentração dos
meios  de  comunicação.  Vale  a  pena  esclarecer  isso,  pois,  de  algum  modo,  isso
permitiu uma concentração ainda maior desse meio de comunicação.

O que mais foi permitido com a lei? Ela fomenta a produção nacional de conteúdos
e  garante  cotas  de  tela  para  o  cinema  nacional.  Isso  é  interessante,  pois  está
relacionado com uma queixa do setor do cinema, que tem muita força na Argentina.
Esse setor conseguiu introduzir um artigo sobre o fomento do cinema nacional, que
obriga os canais de televisão a emitir  estreias de filmes nacionais.  Outra questão
interessante  é  que  isso  reserva  e  permite  o  acesso  a  conteúdos  que  são
considerados de relevância, como futebol e questões relacionadas, principalmente,
com o esporte.
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Encerrarei contando como está a situação atual. Há também a questão das novas
tecnologias, para a qual essa lei  seria aplicada. Podemos dizer que esse aspecto
ficou um pouco solto, pois foi mencionado apenas em dois artigos da lei. A regulação
dessas questões relativas às novas tecnologias ficará nas mãos do Poder Executivo.
Essa lei teve muito impulso político em um setor que é muito conflitivo. No momento
em que ela foi sancionada, a Argentina selecionava a norma para operar a televisão
digital terrestre, a televisão em aberto, o que não foi tema de debate social.

Foi  adotada uma norma parecida  com a brasileira,  também por  uma estratégia
regional, porque os países seguiram essa mesma normativa, numa mesma região.
Isso não foi questionado, discutido nem mencionado na lei de audiovisual, embora
essas  medidas  tenham  ocorrido  num  mesmo  momento.  O  que  ocorreu  com  a
aplicação dessa lei? Essa lei foi sancionada em outubro de 2009 e foi regulamentada
em 2010. A partir  daí, principalmente impulsionada pelo Grupo Clarín, a lei  entrou
num  processo de  judicialização.  Primeiro,  porque  foi  acusada  de  não  haver  sido
sancionada de um modo constitucionalmente correto. A lei foi apresentada em março
e sancionada apenas em outubro. Para que vocês tenham ideia, durante todo esse
período,  ocorreram fóruns de discussão em nível  nacional.  A partir  desses fóruns,
foram  feitas  mais  de  200  modificações  no  projeto  cuja  tramitação  se  iniciou  em
março. Houve toda uma doação na Câmara de Deputados.  A lei  não ficou sendo
cozinhada em banho-maria,  teve suas instâncias de discussão.  De fato,  o projeto
original regulava o setor de telecomunicações. No final, isso teve de ser discutido com
deputados e senadores, para que se pudesse aprovar a lei.

Depois  desse processo de judicialização,  apesar  de alguns artigos terem ficado
sem aplicação durante muito tempo, principalmente os vinculados à desconcentração
- art. 61 e outros -, em 2013, após várias instâncias de apelação, a Suprema Corte de
Justiça declarou a totalidade da lei constitucional e todos os seus artigos. Com isso,
os grupos de telecomunicação que ainda não haviam apresentado seus planos de
adequação tiveram de fazê-lo. O único grupo que não havia apresentado era o Clarín;
os  demais  já  haviam  apresentado  os  seus  planos  de  adequação  para  a
desconcentração dos meios de comunicação. Assim, a partir de 2013, o Grupo Clarín
apresentou,  no  final  do  ano,  o  seu  plano  de  adequação.  Agora,  estamos  nesse
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processo, analisando, pela Comissão de Audiovisual, a proposta do Grupo Clarín e do
restante dos grupos. Assim que esse plano for aceito, precisamos acompanhar como
o grupo vai materializar essa adequação à lei.

Poderemos ver outras perguntas posteriormente. Muito obrigada.
O presidente - Com a palavra, o Sr. Sivaldo Pereira da Silva.

Palavras do Sr. Sivaldo Pereira da Silva
Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  Gostaria  de  agradecer  o  convite  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais para participar deste importante debate. Acho
que todas as assembleias deveriam fazer debates como este, que é importantíssimo,
atravessa várias questões de direito e várias questões que devemos resolver. É um
debate  oportuno,  realizado  num  período  histórico  importante  também,  porque
estamos discutindo questões relativas à internet e outras ligadas a essa área.

A minha fala vai  ter  basicamente três partes.  Primeiramente,  vou falar  sobre as
características dos problemas da regulação e da política de comunicação no Brasil.
Foi apresentado um panorama da Argentina, e eu vou apresentar um panorama da
nossa situação, do contraste, da angústia por que estamos passando.

Vou  falar  um  pouco  da  regulação,  como  isso  ocorre  em  alguns  países
democráticos.  Depois  vou  falar  das  perspectivas  em  relação  ao  que  vivemos  no
cenário atual.

Obviamente é complicado falar sobre esse tema em meia hora, é muita coisa. No
ano passado, dei um curso na Ufla sobre isso durante um dia inteiro. Vou tentar fazer
uma síntese. Depois o Gustavo e o pessoal podem complementar o debate.

A primeira questão a ser entendida diz respeito ao conceito de regulação. É muito
comum ouvirmos a palavra regulamentação vinculada à censura ou ao estado agindo
de forma autocrática sobre a liberdade de expressão ou de imprensa, por exemplo.
Ficamos horrorizados com esse tipo de abordagem, pois tecnicamente isso não é
real. Quando ouço alguém, um parlamentar ou a mídia dizer que regulação é censura
ou autoritarismo, isso é totalmente sem senso, em termos de conceito.

Obviamente há regulação no Brasil. Mas precisamos afirmar se é boa ou não, se há
marco  regulatório  consolidado  ou  não,  se  nossa  regulação  é  autocrática  ou
democrática. Aí há variações, mas a regulação existe. Não conheço país, a não ser
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em estado de guerra, em que não há regulação para a comunicação. Até porque, se
não  houver  regulação  para  a  comunicação  não  há  comunicação  na  prática,
principalmente comunicação eletrônica, em que é necessário regular uma série de
questões  para  que  cada  emissora  ou  player exerça  a  sua  função.  Portanto  há
regulação no Brasil, mas é bem complicada. Vou falar um pouco sobre isso.

Há  uma  série  de  problemas  nas  políticas  públicas  e  na  regulação  das
comunicações no Brasil. Vou falar de comunicações no plural, para entendermos que
radiodifusão, radiotelevisão, telecomunicação, internet e coisas desse tipo também
estão incluídos nesse campo.

A primeira questão é que há defasagem na legislação vigente. A nossa legislação é
antiga. Boa parte da radiodifusão é regulada por leis da década de 1960. Outra parte
das telecomunicações é regulada por leis da década de 1990. Há duas grandes leis.
Nesse meio tempo, há uma série de decretos, de pequenas leis, de remendos que,
de algum modo, tentam regularizar esse campo. Na prática, há um tipo de regulação
no  Brasil,  no  caso  da  radiodifusão,  muito  baseada  na  década  de  1960  e  uma
regulação  para  os  demais  setores,  que  não  prevê,  por  exemplo,  a  convergência
digital. Vários países fizeram reformas no marco regulatório, principalmente a partir
do final da década de 1990 e em 2000, e ficamos para trás nesse laço histórico.
Vários países possuem suas leis pensando nessa convergência. Com a convergência
tecnológica, a ideia de radiodifusão e telecomunicação se aproxima muito. E, para
que isso funcione como um todo, muitos elementos precisam ser cruzados. Elas não
conseguem ser mais tão separadas, embora ainda haja especificidades. Portanto a
primeira questão é a defasagem da nossa regulação, das nossas políticas públicas. É
algo complicado e que permanece até hoje.

A segunda questão é a fragmentação do nosso cenário regulatório. Há uma série
enorme de normas, leis e decretos, bem como várias normas infralegais. Para você
entender o campo da comunicação no Brasil,  precisa dedicar muito tempo da sua
vida,  porque  há  muitas  normas,  muitas  leis,  muitos  remendos,  muita  coisa
fragmentada. Muitos países, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, possuem
uma ou duas grandes leis de comunicação. Eles tentam fazer uma consolidação. Há,
portanto, um marco regulatório que consolida o setor,  e isso é pensado de forma
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estratégica,  como um todo. Nós não temos uma grande lei  da comunicação, mas
várias  normas,  vários  remendos.  Essa  fragmentação  dificulta  até  o  entendimento
jurídico na área. Além disso, boa parte do que está regulado, de algum modo, não é
boa. Se algumas coisas fossem aplicadas, até que seria, como a lei de radiodifusão
comunitária,  que  não  deveria  existir.  Deveria  haver  outro  tipo  de  normatização,
porque essa lei mais restringe que fomenta o setor. Esse é um exemplo, para ficar só
no básico. Mas há vários problemas além desse.

Ainda sobre fragmentação, outra questão importante é, por exemplo, a capacidade
dos agentes reguladores. Muitos países têm um ou dois órgãos reguladores, alguns
países,  apenas  um  órgão  regulador,  caso  do  Reino  Unido,  o  Office  of
Communications - Ofcom -, o grande órgão regulador que tem poder de enforcement,
poder de fazer cumprir a lei. Ele gerencia todo o setor. É o grande órgão-referência
das comunicações, que tem capacidade de enforcement.

No Brasil  há  fragmentação  de  órgãos  reguladores.  Há  dois  grandes  órgãos:  o
Ministério das Comunicações e a Anatel. O Ministério das Comunicações regula a
radiodifusão; a Anatel, as telecomunicações. Só que, nesse preâmbulo, há uma série
de  outros  órgãos  regulando  pequenos  pedaços  da  área  de  comunicação.  Por
exemplo, o Congresso deveria regular uma parte, deveria agir sobre isso, mas, na
verdade, age muito mal, até porque boa parte dos parlamentares são donos de meios
de  comunicação  ou  têm  vínculos  próximos  com  os  meios  de  comunicação.  Eles
deveriam  avaliar  as  concessões,  mas  isso  não  acontece.  Fica,  simplesmente,  ao
deus-dará. Há concessões de TV e rádio no Brasil feitas há 15 anos, 10 anos. Uma lei
permite que isso aconteça, permite que as concessões fiquem sem revalidação por
tempo indefinido.

Há  outros  órgãos  reguladores,  como  o  Ministério  da  Justiça,  que  regula  parte
específica de classificação indicativa, regula outra parte da comunicação. A Anvisa
também regula a comunicação. Ela regula a publicidade dos remédios, coisas desse
tipo.  É um outro órgão que regula uma parte das comunicações.  Também temos
outros órgãos, como o CAD, que atua em questões antitrustes, questões de mercado.
Também  há  o  Conar,  um  órgão  de  autorregulação  da  propaganda,  que  é  muito
complicado. Na prática, ele não regula, faz cena de que regula, mas, na prática, é um
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órgão cheio de problemas. E recebe muitas críticas por não agir de fato. A Anatel
regula parte das telecomunicações e do espectro para radiodifusão.  Sem falar  na
Casa Civil, que também faz parte da regulação. Vários órgãos dividem essas funções.
Não  temos  um  órgão  regulador,  um  grande  marco  regulatório  para  que  a  coisa
funcione.  Nós  temos  esse  problema.  E  isso  não  é  por  acaso,  foi  historicamente
construído assim. No Brasil, historicamente, não se quis elaborar uma grande lei de
comunicações.  Historicamente,  não  se  quis  atualizar  essas  normas,  não  se  quis
estruturar  um  grande  órgão  regulador  com  poder  de  enforcement,  por  exemplo.
Mesmo  órgãos  como  a  Anatel  apresentam  problemas  sérios,  por  ser  um  órgão
altamente tecnicista e economicista. É um tipo de órgão muito pautado em ajustar
interesses do mercado, em fazer com que o mercado funcione e muito pouco pautado
para defender, de fato, o direito do cidadão, como acontece em outros países. Um
órgão regulador defende o direito do cidadão.

Uma  coisa  importante,  quando  se  fala  em  regulação,  é  que  regulação  não  é
imposição de leis ou de censura. Na verdade, regulação é quando se consegue ter
um conjunto de normas que defendam o interesse do cidadão e o Estado de Direito.
Onde não há regulação provavelmente há uma série de problemas de autoritarismo.
Onde existe uma regulação eficiente, há preservação de direitos. Os órgãos têm essa
função de respeitar direitos.

No Brasil, o órgão mais forte, que concentra mais poderes é a Anatel. Mesmo ela
apresenta problemas, por ser muito tecnicista e muito economicista, olhando pouco
para a perspectiva de que está ali, na verdade, para defender o direito do cidadão.
Temos problemas em relação a isso. A fragmentação faz com que tenhamos uma
série de órgãos e uma série de leis. Isso complica nossa vida no Brasil.

Outro problema é a formação de oligopólios e monopólios no Brasil. O art. 220 da
Constituição Federal proíbe expressamente a formação de oligopólios e monopólios
na mídia. Acontece que esse artigo não foi regulamentado. Significa que é preciso
detalhar o que é monopólio e o que é oligopólio. Já que isso ainda não aconteceu,
existem monopólios e oligopólios, só que fingimos que eles não existem. Mas, na
prática, eles existem, e é um problema. Por exemplo, no Brasil não há leis que inibam
a formação de oligopólios.
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Em países capitalistas, como os Estados Unidos, por exemplo, há a proibição da
propriedade  cruzada.  Por  exemplo,  um  grupo  não  pode  ser  dono  de  um  jornal
impresso, de uma televisão e de um provedor de NET ao mesmo tempo. Ele tem de
escolher porque senão uma empresa domina todo o setor. No Brasil, uma empresa
domina vários setores, desde a produção até lá na ponta. Não falarei os seus nomes,
pois são poucas as nossas empresas que têm o poder de dominar todo o processo
de  produção,  conteúdo  e  distribuição  nas  várias  plataformas:  jornal  impresso,
televisão, provedor, produtora de cinema. E ela domina todo a produção. Esse é um
problema  que  vários  países  perceberam,  e  há  leis  que  proíbem  essa  prática.
Portanto, o empresário que deseja atuar em determinado setor tem de escolher uma
área, o que garante um pouco mais a multiplicidade na produção de informação.

Esse é um problema do Brasil em relação à questão dos oligopólios e monopólios.
Também temos fragilidade de mecanismos antitruste e não temos formas de coibir
esse mercado concentrado. Mesmo na época da internet, não existem leis, como as
europeias, que proíbem que uma mesma operadora de telecomunicações opere toda
a cadeia de transmissão de dados.

Outra questão é a radiodifusão pública subdesenvolvida. No Brasil, ao falarmos de
mídia pública, rádio pública, TV pública, nós vinculamos isso à ideia de uma mídia
estatal do governo, porque temos um vazio de concepção histórica. Mídia pública é
outra coisa. Não é uma mídia estatal. Mídia pública é um tipo de TV ou rádio que
recebe dinheiro do Estado,  mas é independente para agir.  Portanto,  ela tem uma
independência de administração,  geralmente uma independência financeira,  como,
por exemplo, a BBC, na Inglaterra, que é uma mídia pública sem fins lucrativos. O
mesmo ocorre na Alemanha e no Japão, com as TVs mais bem-estruturadas e de
melhor qualidade no mundo. As grandes TVs dos países capitalistas são públicas e
financiadas  com  dinheiro  público.  No  Brasil,  isso  historicamente  foi  relegado  ao
esquecimento. Recentemente, em 2008, o governo criou a EBC, que foi um passo
adiante nesse caminho, mas, mesmo assim, com uma série de problemas, tais como
a própria formação de sua independência enquanto um ente descolado do governo.

Há também o problema de investimento. Não se faz mídia pública independente
sem investimentos. Para que vocês tenham uma ideia, até 2007 o país que mais
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investia em TV pública era a Alemanha com R$23.000.000.000,00; o Reino Unido,
R$15.000.000.000,00.  E  aí  vai:  Japão,  Itália,  França,  Estados  Unidos,  Espanha,
Canadá, Austrália, Portugal. Todos esses países têm mídia pública. Nós não temos
um sistema de fato coeso de mídia pública. O Brasil investiu, nesse período, 0,2% do
que  a  Alemanha  investia,  portanto  uma  defasagem  absurda.  Todos  os  países
democráticos consideram que a existência de uma mídia pública traz um equilíbrio
com a mídia comercial. Não digo que não deve haver mídia comercial; o problema é
só existir  mídia comercial,  como ocorre no Brasil,  em que a sua predominância é
absurda. Se perguntarmos a uma criança britânica o que é uma mídia pública, ela o
saberá, mas se fizermos a mesma indagação a qualquer adulto brasileiro, ele não
saberá responder, porque nós não passamos por essa experiência na prática. Esse é
um problema histórico no Brasil, e uma questão importantíssima na qual estamos 50
anos atrasados em relação a outros países.

Outra  questão  de  problemas  na  política  brasileira  é  o  fato  de  não  termos
planejamento de longo prazo, como, por exemplo, pensar-se em determinado setor
para daqui a 30 anos. Isso não existe e nunca existiu na comunicação do Brasil. É
tudo muito imediato. Há o debate de um marco civil, uma lei geral das comunicações
que está se arrastando há décadas no Brasil. Esse projeto fica se arrastando porque
vira uma caixa de marimbondos, onde se mexe em muitos interesses de poderosos.

É preciso haver  um governo com muita força e determinado a fazer  isso e  um
Congresso também com muita vontade de fazê-lo. Mas o que acontece? Não se tem
um  governo  com  força  e  nem com coragem  de  fazer  isso  e  nem  tampouco  um
Congresso predisposto a tal. Não existe predisposição dessas partes. Ficamos com
esse problema de defasagem e de planejamento por não termos uma lei geral de
comunicação. Virou uma caixa de marimbondo. Se você quer mexer nessa matéria,
tem de pensar se quer reeleger-se. Qualquer presidente que for mexer nessa caixa
de marimbondo tem de pensar: “Quero me reeleger? Não. Então, vou mexer nesse
negócio”, porque depois a porrada vai descer firme na imprensa. E haverá uma série
de distorções, uma série de questões no sentido de que a lei é, digamos, autoritária,
esse tipo de coisa, quando, na verdade, não é. Regulação não é autoritarismo. Por
exemplo, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha multam as empresas. Nos Estados
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Unidos, em 2004, foram 12 casos de multas a empresas, quase US$8.000.000,00.
Exercem de fato um tipo de regulação. Existe uma série de mecanismos, o cidadão
fica protegido.

A ideia é fazer com que os órgãos reguladores tenham poder de fazer cumprir a lei;
veicular a advertência na grade de programação, como acontece na França. Se a
empresa faz algum tipo de veiculação racista ou que fira princípios, ela é advertida
publicamente. É obrigada a fazer esse tipo de coisa na grade de programação. Isso
não é autoritarismo, é proteção de direitos. Mas, quando se coloca essa matéria em
lei, geralmente esquece-se do resto e ressalta-se apenas que é só autoritarismo do
Estado sobre a liberdade de expressão. Aí vira um problema.

Não temos um planejamento de longo prazo, nem mesmo nas políticas públicas
brasileiras. Não temos um plano para 20, 30 anos sobre a expansão da radiodifusão,
para aí termos uma mídia pública forte, equilibrada, como dispõe a Constituição. O
Brasil tem uma peculiaridade. Na maioria dos países a mídia pública é dual: é pública
e privada, simples. E geralmente são bem equilibradas. No Brasil o sistema tem três
partes:  pública,  estatal  e  privada,  é  uma  peculiaridade  nossa.  O  privado  se
desenvolveu  absurdamente;  o  estatal  desenvolveu-se  de  forma  sucateada,  e  o
público nunca se desenvolveu. Precisamos de um planejamento de longo prazo, para
daqui a 30, 40, 50 anos gerar um equilíbrio.

Não há planejamento, e existe uma série de pressões políticas e econômicas por
trás disso. O marco civil da internet é um bom exemplo. Ele ficou três anos parado no
Congresso,  simplesmente  porque  havia  um  lobby gigantesco  das  empresas  de
telecomunicações para que não fosse votado, pois feriria interesses econômicos ou
daria às empresas poder para, por exemplo, discriminar usuário na rede e cobrar dele
o uso de credenciados por tráfego de dados. Quando você fosse trafegar,  por um
vídeo ou uma chamada de voz, você pagaria mais, inibindo a liberdade de expressão.
Isso ficou três anos parado no Congresso sem nenhum avanço, porque havia uma
pressão enorme para que não fosse aprovado. A matéria só foi aprovada graças ao
Snowden e aos Estados Unidos e à espionagem americana no Brasil  -  temos de
agradecer a eles de vez em quando. Depois que a Dilma soube que estava sendo
espionada, ela apressou o processo de votação do marco civil. Graças aos Estados
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Unidos, de algum modo, esse marco civil foi aprovado, mas a duras penas. E quase
não foi aprovado, mas o pessoal vai falar sobre o assunto amanhã, não vou estender-
me mais. Só queria mostrar que não há um planejamento de longo prazo.

Esses são as principais elementos quando falamos dos problemas do Brasil. Para
recapitular,  cito  a  defasagem  de  legislação,  o  cenário  regulatório  fragmentado,  a
formação de oligopólios, os preponderantes interesses econômicos - na prática, isso
acontece - a radiodifusão pública subdesenvolvida e políticas públicas tímidas e sem
planejamento de longo prazo. Esse é o nosso quadro hoje e foi assim durante várias
décadas. Espero que não seja o mesmo no futuro, mas por enquanto é o que temos.

Chegando à segunda parte, como isso acontece em outros países? Existem vários
modelos regulatórios. Na pesquisa que fiz há uns três anos, mapeamos três modelos
regulatórios básicos. O primeiro modelo regulatório é um modelo nacional autônomo,
vou  explicar  depois.  Há  o  modelo  de  regulação  regional  autônomo  e  também  o
modelo nacional governamental, que é o nosso caso.

Geralmente, modelo nacional autônomo existe quando um grande órgão regulador
tem independência, regula todo o setor, que é muito centrado nesse órgão. Embora
haja pequenas questões que podem ser reguladas por outras agências, no geral a
regulação é feita por esse órgão. Esse modelo nacional autônomo existe nos Estados
Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Os Estados Unidos têm o FCC, o Canadá, a
CRTC, o Reino Unido, a Ofcom, e a França, o CSA.

A Bósnia  tem  um  modelo  interessante  de  regulação.  Por  que  ela  está  nessa
listagem? Porque na Bósnia, depois da Guerra dos Bálcãs, verificou-se que um dos
elementos que fomentou a guerra foi a mídia. Os meios de comunicação tiveram um
grande  papel  numa  série  de  crimes  de  guerra,  numa  série  de  questões  que
aconteceram  naquela  região.  Quando  acabou  a  guerra,  eles  perceberam  que
precisavam de uma regulação para a mídia, para não acontecer o que aconteceu. Um
dos grandes responsáveis pelo massacre foram discursos sobre o ódio e incentivos à
guerra,  acirrados  pelos  meios  de  comunicação.  Eles  criaram uma lei  em 2002 e
criaram  um  órgão  regulador.  Hoje  eles  têm  um  modelo  de  regulação  muito
interessante;  uma  regulação  forte,  democrática,  com  uma  série  de  princípios
estabelecidos. Podemos ver como os meios de comunicação podem modificar todo
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um  cenário  de  um  país.  Esses  são  os  modelos  centralizados  em  um  órgão  e
autônomos.

Outro  modelo  é  o  regional  autônomo.  Temos  o  exemplo  da  Alemanha  e  da
Espanha,  onde  não  há  um  grande  órgão,  porque  a  regulação  está  dividida
regionalmente.  Na  Alemanha,  os  estados  possuem  órgãos  reguladores.  Eles  têm
autoridades estaduais  de mídia  que fazem toda a regulação,  que fica muito mais
diluída. No Brasil temos uma lei em que as comunicações, no geral, são reguladas
em nível nacional. Os estados não regulam quase nada em termos de comunicação.
Nesses outros países os órgãos reguladores são estaduais. Na Alemanha, é muito
mais federativa a regulação, mais compartilhada com os estados do que centralizada,
embora esses órgãos de estado formem conselhos nacionais. Então, a regulação é
unificada,  não  é  fragmentada.  Ela  é  federalizada,  mas  é  coesa.  É  um  modelo
interessante.  No  caso  da  Espanha,  também  as  regiões  autônomas,  Catalunha,
Andaluzia, têm órgãos reguladores específicos, embora exista um órgão geral para
convergir  esses  órgãos  regionais.  São  órgãos  independentes,  mas  são
regionalizados. Esse segundo modelo é o regional autônomo.

O terceiro modelo é o modelo nacional governamental, que é o modelo brasileiro.
Temos um modelo basicamente centralizado em órgãos governamentais. No Brasil,
ele é fragmentado, mas é colocado em órgãos governamentais,  como o Ministério
das  Comunicações,  a  Anatel.  Principalmente  o  Ministério  das  Comunicações  vai
regular boa parte da radiodifusão, que regula pessimamente, diga-se de passagem.
Essa regulação das comunicações é muito complicada.

Problemas da regulação e das políticas públicas de comunicação não são deste
governo, mas problemas históricos, que vêm se arrastando há décadas e estouraram
neste governo. Não é uma característica de um governo, é uma característica dos
vários governos. É uma herança que vem de antes dos militares. Esse modelo do
Brasil é governamental, fragmentado, mas com alguns órgãos governamentais tendo
maior função de regulação.

Esses órgãos reguladores têm uma série de ações regulatórias. Eles regulam vários
setores.  Por  exemplo,  alguns  eixos  regulatórios  desses  órgãos  internacionais:
regulação de iniciativa legal,  regulação financeira, regulação técnica,  regulação de
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conteúdo. Vários órgãos internacionais regulam conteúdo. A ideia de que conteúdo
não pode ser regulado é uma ideia distorcida. Aliás, quando se regula publicidade,
regula-se conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente.

A regulação administrativa legal diz respeito à iniciativa das empresas, à licitação de
espectro, de processos de concessões, processos da accountability. As empresas são
responsáveis por apresentar seus documentos e ações para o Estado, porque elas
operam,  geralmente  as  empresas  de  radiodifusão  e  telecomunicação,  um  bem
público, o espectro. Todos sabem que os canais não pertencem às empresas, que
são concessionárias. Os canais são de propriedade pública, o Estado é dono dos
canais. Assim como uma empresa que nos cobra pedágio não é dona de rodovia, ela
é uma concessionária, opera por determinado período e tem de cumprir determinadas
regras. Se não cumpri-las, vai perder a concessão, que vai para outra empresa. O
mesmo deveria ser para as comunicações. Na verdade é a mesma coisa quando
falamos que canal é público, que não é de propriedade das empresas. Mas o que
acontece no Brasil é que essas empresas operam de forma muito livre, basicamente
sem  nenhum  tipo  de  responsabilização.  Então  existe  pouca  accountability,  pouca
prestação de contas, é uma coisa totalmente solta no Brasil.

Regulação financeira. As empresas têm de prestar contas em vários países do que
gastam e no que aplicam. Isso é bem controlado e evita questões de oligopólios.

Regulação técnica é a regulação de espectro, de faixa de frequência. É um pouco o
que a Anatel faz. Mas vários órgãos atuam na regulação técnica e na regulação de
conteúdo. Por exemplo, há países como o Reino Unido em que há um código de
radiodifusão. Há um código com os princípios orientando como a programação deve
seguir, princípios que não podem ser corrompidos pela programação. E se fizerem
isso no Brasil, vai parecer que o Estado quer controlar o que as tevês fazem. Mas não
é bem isso.  O código é um código de princípios,  ele é atualizado de tempos em
tempos,  e  as  empresas  têm  de  segui-lo.  Se  descumprirem  esse  código,  serão
punidas e penalizadas por isso. Isso não é censura, é regulação para proteção de
direitos, o que é totalmente diferente.

Há  uma  série  de  possibilidades  para  a  defesa  de  direitos  e  de  liberdades  de
expressão  que  os  órgãos  reguladores  podem  fazer,  porque  possuem  muitos
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elementos  e  poderes.  Muitas  vezes  esses  elementos  existem,  mas  são  pouco
aplicados. Por exemplo, advertência e notificação, exigência de explicações formais,
penalidade financeira, cassação de suspensão e não renovação da licença. Há uma
série de elementos que fazem com que esses órgãos tenham poder de efetividade.
Mas temos vários problemas que fazem com que os órgãos não consigam ou não
queiram, na verdade, regular de fato. Há toda uma estrutura viciada, na verdade.
Quando se passa, por exemplo, pelo Congresso, que deveria fiscalizar e avaliar as
concessões, na verdade encontramos boa parte de parlamentares que são donos de
empresas de mídia ou que têm vínculos com elas. Então a coisa complica-se.

Para finalizar, vamos falar em perspectiva. Atualmente não temos uma perspectiva
muito otimista, embora o marco civil tenha sido um elemento importante. Nos últimos
anos, tivemos pequenos avanços, como a criação da EBC. A EBC foi um avanço,
mas um avanço cheio de restrições e de problemas na verdade. Temos uma empresa
pública  que  tem  muito  vínculo  com  o  governo,  que  não  tem  independência  e
autonomia ainda de fato, não tem dinheiro, ainda está caminhando para alguma coisa
que ainda não se fez valer de fato. A política do Programa Nacional de Banda Larga,
o PNBL, pareceu de início interessante, mas depois percebeu-se que não era, porque
o governo delegou às empresas a universalização da banda larga. Em vários países,
o Estado tem investido pesado na expansão da rede. Por quê? Porque se considera
direito  do  cidadão.  Não  adianta  pensar  que  as  empresas  do  Brasil  vão  colocar
internet  banda  larga  rápida  no  interior  da  Amazônia,  ou  de  Minas  Gerais,  ou  de
Alagoas, ou da Bahia.

As empresas vão operar onde houver  dinheiro,  onde houver  clientes,  para elas
terem lucro. O Estado, na verdade, é que tem de tomar as rédeas e fazer uma política
que, de fato, privilegie o cidadão.

A política brasileira de banda larga não foi nesse caminho, é uma política muito
tímida. Enquanto alguns países trabalham com a previsão de conexão de 100 megas
para 2015, como a Coreia, no Brasil estamos trabalhando com uma conexão média
de um mega ou de dois megas, como está no plano inicial. Isso é totalmente sem
sentido. Esse é um outro problema.

Para finalizar, quero falar sobre o marco civil,  que foi o único ponto que deu um
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respiro,  para  não  ficarmos  na  tragédia,  como  estamos  agora.  O  marco  civil  foi
importantíssimo. E aí, sim, vi alguma coisa avançar. Mas, por enquanto, ainda temos
muitas questões. O marco civil cobre somente uma parte, que são os direitos civis na
internet. Uma série de outras questões estruturais e estruturantes não estão sendo
trabalhadas e não há perspectiva de uma lei geral sair agora. Precisamos que algum
governo  tome essa  tarefa  para  si  porque  não  existe  país  democrático  sem  uma
comunicação,  de  fato,  democrática.  O Brasil  não avançará  para  uma democracia
madura  de  fato  enquanto  tivermos  um  sistema  de  comunicação  como  esse,
totalmente  enviesado,  concentrado,  em  que  o  direito  do  cidadão  é  relegado  a
segundo plano e o direito das empresas prevalece. Não podemos confundir liberdade
de imprensa com liberdade de empresa. O que prevalece no Brasil é a liberdade de
empresa. Este é um problema que temos de resolver nos próximos anos.

Trouxe  alguns  livros  sobre  comunicação  pública.  Um  deles  é  um  estudo
internacional sobre comunicação pública no mundo, que trata de 12 países. Participei
dessa publicação, que possui vários artigos. É uma publicação da Intervozes, cuja
representante estará aqui amanhã. Esse outro livro, Caminhos para a universalização
da banda larga, é um estudo internacional sobre políticas de banda larga no mundo e
no Brasil, fazendo uma análise do cenário atual. Os dois livros estão disponíveis para
download,  gratuitamente.  Deixo  dois  exemplares  para  a  Assembleia  e  dois  para
sorteio.

- Procede-se ao sorteio de livros.
O Sr. Sivaldo Pereira da Silva - Muito obrigado. O livro está disponível.
O presidente - Muito obrigado, Prof. Sivaldo. Com a palavra, o Sr. Yuri Carajelescov.

Palavras do Sr. Yuri Carajelescov
Bom dia a todos. Em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite da Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais  e  parabenizá-la  por  este  painel,  esta  discussão,  na
pessoa do deputado Adelmo Carneiro Leão, que preside esta Mesa. Penso eu que
minha contribuição a este debate se fará na perspectiva de um exame sobre como
nossa Constituição molda e desenha princípios, valores e também o próprio modelo
de  comunicação  social  no  País.  Parece-me  que  minha  intervenção  será  útil  na
medida em que conseguirmos pelo menos desmitificar essa ideia, esse senso comum
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de que regular ou regulamentar esse setor importaria, de alguma forma, se limitarem
ou  restringirem  outros  valores  constitucionais  da  maior  relevância,  sobretudo  a
liberdade de expressão. E, quando olhamos para o mundo, vemos que, nesse setor,
ao contrário do que se tenta martelar como senso comum, a regra é ter regras.

Começo propriamente minha intervenção dizendo que a liberdade de expressão -
que se matiza em um direito “bifonte” - de informar e ser informado - é um direito
humano fundamental reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos
de  1948.  Em  seu art.  19  está  explícito:  “Toda pessoa  tem  direito  à  liberdade de
opinião e de expressão, e esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter
opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias, por quaisquer meios,
independentemente de fronteiras".

Segundo a Constituição Federal, o Brasil é um Estado Democrático de Direito, que
tem como fundamentos, entre outros, o pluralismo político. A democracia lastreada no
pluralismo político pressupõe o reconhecimento de garantias individuais e coletivas
referentes à liberdade de expressão e decorrentes dessa liberdade, já que se trata de
um direito “bifonte”: o direito de informar e de ser informado, em sua concepção mais
ampla e geral.

Uma  democracia  em  grande  escala,  diz  o  Prof.  Robert  Dahl,  sugere  agentes
públicos  escolhidos  por  meio  de  eleições  livres,  justas  e  periódicas,  liberdade de
expressão,  fontes  diversificadas  de  opinião,  autonomia  associativa  e  cidadania
inclusiva. A democracia seria promessa constitucional vazia se o mesmo texto não
declarasse, entre os direitos e garantias fundamentais listados em seu art. 5° - e falo
aqui  do texto da  Constituição -,  a  liberdade de manifestação do pensamento  e a
vedação ao anonimato, à liberdade de expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, a vedação à censura ou licença, o acesso à informação,
o resguardo do sigilo da fonte, o direito de resposta proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem. É o que diz a nossa Constituição
nesse tema.

Esses  direitos  e  garantias,  em  sua  maioria  de  primeira  geração,  visam  a
estabelecer um regime de proteção do povo contra a sanha restritiva do Estado e a
tutelar  a  democracia  viva,  calcada  em  formas  autônomas  de participação  política
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popular. As bases desse regime garantista conformam os alicerces do Estado liberal.
Os direitos e garantias de primeira geração - esses direitos narrados há pouco -

constituem condição necessária, mas insuficiente para se tutelar a democracia plural,
que lastreia o Estado brasileiro, já que esta não se contenta, não se resigna em se
realizar apenas no mundo, no campo do direito e do dever ser, e no plano hipotético
da norma, onde todos são iguais perante a lei.

Considerando que o processo constitucional brasileiro objetiva realizar a transição
formal do estado liberal, cooperado em sua plenitude e historicamente insuficiente,
para  o  estado  formal,  os  direitos  de  primeira  geração,  ainda  que  relevantes  e
importantes,  como um acúmulo  para a  própria  humanidade,  não podem mais  ser
tomados de forma isolada, pois a eles devem ser agregadas prestações positivas do
Estado que deverá intervir com vistas a garantir maior equilíbrio na distribuição dos
ônus  e  bônus  na  sociedade,  bem  como  a  eficácia  social  dos  próprios  direitos
consagrados  no  art.  5º.  Por  conta  disso,  o  Estado  tem  a  tarefa,  a  missão
constitucional  de  agir  para  garantir  os  limites  institucionais  impostos  como
salvaguarda do povo, pertinentes à vedação e à censura, e para que o direito de
informar, de ser informado e de se informar tenha eficácia social. Isso por conta da
desigualdade material, que é um dado da própria realidade.

Em  outras  palavras,  o  Estado  tem  o  dever  de  garantir  um  ambiente  jurídico
minimamente equilibrado entre as forças políticas, econômicas e sociais, na disputa
pela hegemonia da opinião pública ou pela definição do bom senso ou do senso
comum. Essa é uma atribuição do Estado calcada na Constituição, que não pode ser
delegada à autorregulação do mercado, sob pena de se cristalizar em privilégios e
perenizar  em  distorções  tendentes  a  comprometer  a  lisura  do  próprio  processo
democrático.  Efetivamente,  essa  missão  estatal,  imposta  pela  Constituição,
pressupõe transcender o aspecto negativo das garantias e dos direitos referentes à
liberdade de expressão, no sentido clássico da interdição da ação estatal contra o
indivíduo,  para  preestabelecer  os  marcos  regulatórios  de  um  setor  econômico
representado pelos veículos de comunicação em massa, em sua maioria, privados, e,
portanto,  submetidos  à  lógica  de  mercado.  Entretanto,  eles  exercem um inegável
múnus público, do qual depende a própria higidez da democracia.
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No caso específico da radiodifusão sonora e de imagens, ainda com mais razão,
trata-se de um serviço público prestado mediante delegação do poder público, por
isso ele está submetido a um regime jurídico especial, definido pela Constituição. As
empresas que operam os canais de TV e rádio, em sua maioria, são de propriedade
privada, mas os canais em si são públicos. Como afirma Grarfisci, a imprensa, e eu
digo hoje, a mídia é a parte mais dinâmica e considerável da estrutura ideológica de
uma classe dominante, como organização material voltada para manter, defender e
desenvolver a frente teórica e ideológica dessa classe. Para mim, isso é democracia.
Enquanto o espaço legitimador do conflito conforma a possibilidade de alternância do
controle do Estado, mediante arranjos institucionais, que deem à minoria de hoje a
oportunidade converter-se na maioria de amanhã, é imperativo o desenvolvimento de
mecanismos que impeçam o controle da livre circulação de ideias e informações por
um  grupo  restrito  de  pessoas  posicionadas  estrategicamente  em  organizações
empresariais midiáticas.

Dito de outra maneira, a bem do processo democrático, o poder econômico não
pode  exercer  despoticamente  o  controle  sobre  o  mercado  das  ideias  e  das
informações, estabelecendo uma forma peculiar de privatização da censura. Assim
como a democracia pressupõe liberdade e pluralidade partidárias, deve pressupor
instrumentos que garantam a faculdade de todas as vozes se fazerem ouvir na arena
pública. Pois a mídia tem a pretensão, não raro o poder efetivo, de criar  espaços
consensuais verdadeiros ou forjados entre aqueles que a controlam - proprietários,
anunciantes e poder público - e o público em geral, em defesa quase sempre de uma
pauta que se apresenta como a favor do bem comum ou que simula neutralidade e
imparcialidade como forma de autolegitimação. No entanto essa pauta visa a atender
interesses particulares.

Há inúmeros instrumentos de manipulação que se prestam a esses objetivos e que
implicam uma fuga da realidade, entre os quais selecionar o que será divulgado e o
que será relegado ao esquecimento. Esse subterfúgio sugere reescrever os fatos a
partir dos registros históricos feitos pela mídia ou criar uma metarrealidade histórica
ao sabor das conveniências de quem controla os veículos de comunicação. É nessa
perspectiva também que se insere a ideia, o conceito de agenda setting, modelo que
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estuda a possibilidade de a mídia pautar a agenda pública por meio do que destaca
como  prioritário.  Essa  capacidade  de  agendamento,  dizem  os  teóricos  da
comunicação, não se encontra restrita à orientação dos debates travados no âmbito
das instituições políticas - Congresso, governo etc. - na aspiração de definir quem,
quando e como deve julgar o Poder Judiciário e na disputa por fatias do orçamento
público, mas se estende às tentativas de impor seu norte às decisões dos agentes
econômicos, com vistas a dirigir suas ações e orientar a macroeconomia, seja na
dimensão  em  que  esses  agentes  pautam  suas  decisões  estratégicas  pelas
informações selecionadas pela mídia, seja no sentido de que os próprios órgãos de
mídia  podem  influenciar  a  criação  de  ambientes  artificialmente  mais  favoráveis  a
certos negócios.

Assim  ocorreu  no  Brasil,  com  muita  nitidez  durante  os  anos  de  1980  e  1990,
período no qual os principais veículos de comunicação trataram de impor a agenda
neoliberal  ao  País,  louvando  as  políticas  e  os  políticos  que  se  orientavam  pelo
ultraliberalismo  em  voga,  desqualificando  seus  adversários.  Ao  analisar  a  linha
editorial  e  noticiosa  adotada  pelos  quatro  jornais  do  País  no  período  histórico
mencionado,  o  cientista  social  Francisco  Fonseca  aponta  que  esses  veículos,  ao
abraçar o neoliberalismo, desqualificaram os seus oponentes e procuraram dirigir a
sociedade  e  seus  centros  decisórios  e  de  poder,  formulando  imagens  acerca  da
modernidade  e  da  inserção  do  Brasil  no  mágico  primeiro  mundo,  que  a  cega
submissão aos seus pressupostos supostamente geraria.

Nesse período, teorias vagas, como a do fim da história, na qual prevaleceria o
capitalismo e a democracia burguesa como ecos da humanidade, converteram-se em
slogans transmitidos acriticamente em uníssono pelos veículos de comunicação. A
propaganda  desse  pensamento  único  escamoteada  de  informação  se  prestou  a
facilitar a assimilação pela maioria das vantagens da remissão completa do Estado e
da sociedade aos preceitos e às exigências do mercado, o que se justificava sob a
perspectiva de bonança e de prosperidade que as medidas do manual do Consenso
de Washington trariam. Essa promessa, é desnecessário dizer, jamais se confirmou
em parte alguma do mundo, como demonstram cabalmente os fatos que originaram e
que  sucederam  a  grave  crise  dos  Estados  Unidos  de  2008,  que  se  alastra  pelo
mundo nos dias de hoje.
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No Brasil, no entanto, as medidas ultraliberais renderam pomposos ganhos aos que
se refestelaram no banquete representado pelo desmonte do nosso precário Estado-
providência, item fundamental da agenda neoliberal, inclusive às empresas de mídia,
já  que  algumas  integraram  consórcios  que  participaram  dos  processos  de
privatização do patrimônio público, assim como seus anunciantes, bancos e grandes
empresas nacionais e estrangeiras.

É  por  isso  que,  com  Malena  Rodrigues,  “pensar  os  media como  fiéis  e  totais
representantes  da  sociedade  civil  parece  ser  um  equívoco.  É  preciso  pensá-los
inseridos  em  uma  estrutura  industrial  não  só  da  propriedade,  mas  também  de
produção de notícias”, já que as empresas de mídia reproduzem o discurso do poder
que se alicerça ideologicamente na ocultação da divisão e da contradição e atuam
para  compor  o  imaginário  e  uma lógica  da  identificação  social  com  a  função de
escamotear  o  conflito,  dissimular  a  dominação e ocultar  a  presença do particular
naquilo que se quer merecedor da aparência de universal, conforme ensina a profa.
Marilena Chauí.

A Unesco - não estou aqui falando de alguns desses países que ingressaram no
eixo  maldito  da  nossa  mídia  -,  órgão  da  ONU,  reconhecendo  que  a  mídia  pode
prestar-se para reforçar o poder de interesses particulares e exacerbar desigualdades
sociais,  ou  excluir  vozes  críticas  ou  marginalizadas,  estabeleceu,  no  bojo  do
Programa Internacional  para  o  Desenvolvimento  da  Comunicação,  indicadores  de
desenvolvimento dos meios, no total de cinco categorias.

Entre  elas,  destaco  duas:  Primeiro,  de  acordo  com  a  Unesco:  “Um  sistema
regulatório  favorável  à  liberdade  de  expressão,  ao  pluralismo  e  à  diversidade da
mídia:  existência  de  um  marco  jurídico,  regulatório  e  político  que  resguarde  e
promova a liberdade de expressão e informação, baseado nos padrões internacionais
de  práticas  recomendadas  e  formulado  com  a  participação  da  sociedade  civil”.
Segundo: “pluralidade e diversidade da mídia, com igualdade de condições no plano
econômico e transparência da propriedade: o Estado deve promover ativamente o
desenvolvimento do setor da mídia de tal maneira a impedir a concentração indevida
e  assegurar  a  pluralidade  e  transparência  da  propriedade  e  do  conteúdo  nas
vertentes pública, privada e comunitária da mídia”. Sobre esse tópico, ainda registra o
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mesmo documento:  “A concentração indevida da propriedade pode ser evitada de
diversas maneiras. Os governos podem adotar regras para limitar a influência que um
único indivíduo, família, empresa ou grupo pode ter em um ou mais setores da mídia,
bem como para assegurar um número suficiente de canais diversos de mídia.”

Como consequência de sua assentada democrática, a Constituição Federal propõe-
se  pluralista,  de  sorte  que  para  garantir  a  ampla  liberdade  de  manifestação,
expressão e informação - e não apenas o direito de determinados setores - dirige a
ação do Estado no sentido de impedir que sejam os meios de comunicação social
objeto  de  monopólio  ou  oligopólio,  direta  ou  indiretamente.  Essa  restrição
constitucional amolda-se, perfila-se ao combate do abuso do poder econômico que
vise à dominação de mercados, elemento basilar da ordem econômica decantada na
própria Constituição, e assume ainda maior relevo e destaque em relação à mídia, ao
próprio setor das comunicações sociais,  uma vez que, como ensina o Prof.  Fábio
Comparato, iminente mestre: “O abuso de poder na comunicação social constitui um
perigo manifesto para a preservação da ordem republicana e democrática.

Na sociedade de massas contemporânea, a opinião pública não se forma como no
passado, sob o manto da tradição e pelo círculo fechado de inter-relações pessoais
de  indivíduos  ou  grupos.  Ela  é  plasmada  em  sua  maior  parte  sob  a  influência
preponderantemente  sentimental  e  emotiva  das  transmissões  efetuadas  de  modo
coletivo e unilateral pelos meios de comunicação de massa”.

Evidentemente, se a Constituição reprime a concentração dos mercados em geral,
com mais força e razão o fará em relação à denominação do mercado de ideias e de
informações, na medida em que é essencial à própria democracia. Sob esse aspecto,
a Unesco,  a mesma referida anteriormente,  que é um órgão das Nações Unidas,
informa que a concorrência no setor da mídia é diferente da concorrência em muitos
outros setores da atividade econômica. Na maioria dos mercados, bastam dois ou
três atores competitivos para garantir a variedade de opções e preços justos. Já no
setor  da mídia,  é recomendável  ter  muito mais atores que negociem na bolsa de
ideias, de acordo com suas possibilidades financeiras.

Não é à toa que a Constituição dedica todo um capítulo sobre o tema “comunicação
social”, fixando regras e princípios que precisam ser seguidos e que são vinculativos
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em relação ao legislador ordinário. A Constituição objetiva e quer garantir os direitos
de expressão e assina os meios, suficientes ou não, para que esses sejam exercidos
amplamente.

A matéria ainda é tratada sob diversos enfoques pelos mais importantes diplomas
internacionais de proteção a direitos fundamentais, tais como a Carta das Nações
Unidas,  a Declaração dos  Direitos  Humanos,  o  Pacto  Internacional  sobre  Direitos
Civis e Políticos, as  convenções sobre direitos das crianças, sobre a promoção e
proteção à adversidade das expressões culturais,  sobre a eliminação de todas as
formas de discriminação racial e sobre os direitos das pessoas com deficiência. No
entanto, no plano do direito interno, temos uma ultrapassada legislação, espraiada,
como já disse aqui o professor que me antecedeu, em diversos diplomas normativos
legais  e  infralegais,  mas,  basicamente,  postos  no  Código  Brasileiro  de
Telecomunicações,  Lei  nº  4.117,  de  1962.  A toda  prova,  isso  é  inservível  para
complementar em quase todos os aspectos as normas atinentes ao tema.

Corroborou para ampliar esse déficit de regulamentação existente no País - e não
poderíamos deixar de citar - a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130,
por meio da qual foi declarado não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o
conjunto dos dispositivos da chamada Lei de Imprensa - essa declaração é um sonho
de consumo dos principais meios de comunicação do País -, deixando perigosamente
desamparada a garantia constitucional do direito de resposta. Esse julgado, longe de
resguardar  os  direitos  dos  cidadãos  frente  a  esses  oligopólios  empresariais,
contribuiu para aumentar a frouxidão do sistema, revelando, no entanto, a premência
de se estabelecer um novo parâmetro regulatório completo para o setor.

Mesmo com as suas incompletudes e imperfeições, espera-se que esse arcabouço
jurídico  atual  seja  substituído  por  um  novo  arcabouço  jurídico,  que  permita  uma
dúplice  função.  Primeiro,  diluir  o  poder  de  definição  de  rumos  contramajoritários,
mascarados  de  inspiração  geral,  evitando  que  grupos,  classes  ou  pessoas
economicamente fortes imponham ao País a sua agenda, os seus temas, a sua visão
ideológica de mundo e os seus interesses a uma maioria silenciosa e manipulável.

Segundo,  garantir  o  direito  de  expressão  e  informação  aos  desacorçoados  do
sistema. Nesse sentido, a intervenção estatal necessária tem caráter instrumental em
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relação  ao  direito  de  expressão,  como  afirma  a  própria  Unesco  em  documento
referido ao Brasil:  “A ideia de uma mídia livre, independente, plural e diversificada
passa a se fixar como um ideal a ser alcançado para que o direito à liberdade possa
ser realizado em sua plenitude.  Encontrar  o formato adequado de participação do
Estado  nacional  na  equação  que busca  fomentar  sistemas  midiáticos  com  essas
características, rapidamente configura-se em uma das peças mais relevantes desse
quebra-cabeça”.

O modelo  institucional  adotado pelo  Brasil  até  aqui,  já  que não implementou a
própria Constituição, não impediu a concentração da propriedade das empresas de
comunicação social entre poucos grupos familiares ou ligados à igreja, bem como o
descumprimento sistemático dos parâmetros de definição de conteúdos definidos na
Constituição Federal, especialmente no art. 221. Para finalizar, em poucas palavras, é
preciso que saibamos quem são e como nos livrar dos “Cidadãos Kane” do Brasil, a
bem do desenvolvimento democrático do País. Um novo marco regulatório  para o
setor  é,  com  o  tema  da  reforma  política,  essencial  para  aprimorarmos  a  nossa
democracia instrumental. Obrigado.

O presidente - Obrigado, Sr. Yuri. Com a palavra, o Sr. Gustavo Gindre.
Palavras do Sr. Gustavo Gindre

Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  Agradeço o  convite,  a  possibilidade  de  estar  aqui
discutindo esse tema que é central para a democracia no Brasil. Como foi dito por
integrantes da Mesa, não existe uma sociedade democrática sem uma comunicação
democrática. Essa é uma das questões que o Brasil precisa encarar a fundo, é uma
dívida que temos com nós mesmos enquanto sociedade.

Peço licença a vocês, porque durante 3 minutos vou dar uma viajada mais teórica,
depois vou aterrizando no concreto, ou seja, a questão brasileira, que nos importa
mesmo.  Quando  pensamos  em  regulação,  pensamos  nessa  estrutura
contemporânea,  moderna,  que  foi  criada  para  encarar  esse  desafio,  que  são  as
agências  reguladoras.  Não  estou  falando  apenas  nas  agências  reguladoras  de
comunicação,  mas  nas  agências  reguladoras  em  geral.  Por  exemplo,  no  Brasil,
existem 10 agências reguladoras em âmbito federal. Agências reguladoras existem
em vários outros países, não é uma criação brasileira. Em geral, elas sofrem de dois
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grandes problemas, no Brasil sofrem de alguns outros. Vou usar dois palavrões para
referir-me  a  esses  dois  problemas.  Vou  chamá-los  de  “madisonismo”  e
“benthamismo”. Vou explicar.

A ideia de que é necessário regular a economia mais fortemente, de que é preciso
ter  estruturas  específicas,  especializadas  para  regular  determinados  setores  da
economia é do final do século XIX, especialmente nos Estados Unidos, quando se
começou a levar  trilhos de trens para o Oeste americano.  Aí,  ocorreu  a seguinte
situação: o dono de trilhos definia que trem poderia passar por ali.  Trilhos de trem
tendem a ser  monopólios,  porque  não existem dois  trilhos disputando  um com o
outro. É o que a literatura chama de essential facilities. Como não existem duas redes
de luz, duas redes de esgoto ou de água disputando umas com as outras, não vai
haver  dois  trilhos disputando um com o outro.  O donos dos trilhos têm poder.  Se
perceber que pode criar uma bitola por onde passa somente o trem dele, vai fazer
isso,  vai  fazer  uma bitola  onde  o  trem  do  outro  não  passa,  somente  o  dele.  Os
Estados  Unidos,  então,  começaram a sentir  necessidade  de  criar  um  órgão  para
regular a situação.

Isso só vai tomar vulto na crise de 1929, que entra nos anos 1930, no chamado
New Deal, ou seja, na tentativa de dar conta da crise que os Estados Unidos viviam.
O New Deal parte da seguinte constatação: essa crise se deve em grande parte ao
fato de que o Estado americano é fraco diante dos grandes operadores privados. É
preciso, então, fortalecer o Estado, e fazem isso de forma muito particular, baseando-
se nos fundadores americanos, nos teóricos que criaram o Estado americano, o que
chamei  de  “madisonismo”.  Madison  foi  um  grande  teórico,  a  pessoa  que  mais
influenciou  a  Constituição  americana,  um  dos  autores  dos  chamados  textos
federalistas, que são a cara dos Estados Unidos.

O Texto 10, que vou citar, talvez seja o mais estudado em ciências políticas nos
Estados Unidos, ainda hoje mais que a Constituição. Madison acabou sendo o quarto
presidente americano.  O que esses sujeitos  diziam e consta no Texto 10? Que o
problema das sociedades  contemporâneas é a facção.  Quando as pessoas criam
grupos, as facções começam a brigar entre si e a sociedade acaba explodindo. Por
conta disso, surgem rivalidades fortes demais. A sociedade americana se baseia no
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ódio  à  facção.  Fazer  grupo e  atuar  politicamente  é  ruim.  A sociedade americana
resolve isso estimulando cada indivíduo a ser um concorrente, um competidor, um
empreendedor, deixando os indivíduos resolverem seus problemas. Criar grupos é
ruim.

Como  isso  vai  ser  transplantado  para  a  criação  das  agências  reguladoras?  O
problema é  que  o  Estado  está  sendo  invadido  pelos  grupos  privados.  Como se
resolve isso? Qual é a tendência deles para resolver isso? Cria-se um local apartado
dos grupos políticos, formado por técnicos que vão utilizar  ferramentas técnicas e
neutras para regular a economia. Isso é uma balela total. Não existe absolutamente
nada neutro. Se houver algo neutro é Deus, mas Ele não está na ordem da política.
Se existe ou não, vamos esquecê-Lo neste momento. Estamos falando de coisas
feitas  pelos  homens,  que têm visão de mundo,  classe social,  olhar  sobre a vida,
trajetória política, psicologia, história pessoal. Não existe ninguém neutro. Portanto as
empresas reguladoras partem de um primeiro grande equívoco. Sou concursado de
agência  reguladora,  teoricamente  um  desses  especialistas  feitos  para  regular,  de
forma neutra, um determinado mercado. Isso não existe. Quando se nega a política,
ela acaba entrando de forma absolutamente disfarçada, sub-reptícia, de maneira não
explícita.  A política está  absolutamente presente  nos instrumentos reguladores no
Brasil  e no mundo inteiro, mas, muitas vezes, não de forma clara. Este é um dos
grandes problemas do surgimento das agências reguladoras: a ideia de que vamos
evitar as facções políticas e criar um ambiente neutro.

O segundo grande problema vem sendo colocado  ao longo  do  século XX pela
tradição liberal,  o que chamei de “benthamismo” desse utilitarismo, a ideia de que
tudo pode ser calculado, de que todos os efeitos podem ser calculados. Tudo pode
ser matematizado, tudo pode ser transformado, em última instância, em valor. Qual é
o problema das agências reguladoras, especialmente as de comunicação? Estamos
lidando com algo que os economistas vão chamar de externalidade.  “Isso é uma
externalidade,  não dá para  encaixar  muito  bem nos  meus  cálculos.”  Que raio  de
externalidade  é  essa?  Democracia,  cultura,  patrimônio  simbólico.  Não  dá  para
transformar essas coisas em valor. No que diz respeito à questão ambiental, é um
inferno.  Quanto  significa  em  ônus  poluir  um  rio?  Ali  ainda  há  formas,  embora
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superprecárias, para lidar com isso. Com democracia, cultura, patrimônio simbólico,
construção de sociedade de elos imateriais que estão sendo criados entre nós, isso é
muito mais complicado. É um problema grave quando se começa a pensar que na
agência  reguladora  vão-se  somar  dois  mais  dois,  achar  quatro  e  se  buscar  uma
solução imparcial e técnica para essas questões. Estamos lidando com algo que não
tem nada de imparcial. Esse é um problema das agências reguladoras como um todo.

As agências reguladoras brasileiras  sofrem de outro problema específico nosso.
Elas  são  introduzidas  no  Brasil  em  um  cenário  completamente  contrário  ao  dos
Estados Unidos. Qual é a lógica dos anos 1930 nos Estados Unidos? Um Estado
maior. É preciso ter um Estado maior e mais forte.

As  agências  reguladoras  foram  introduzidas  no  Brasil  com  a  lógica  de  que
representaria uma saída do Estado da economia, na crença de que o mercado se
resolveria  sozinho,  de  que o  Estado  não  precisaria  se  meter  muito.  As  agências
sofrem  desse  problema  no  Brasil,  porque  são  despreparadas,  desequipadas,
capturadas. Boa parte de seus quadros dirigentes vêm do próprio mercado que as
regula. Agora mesmo estamos assistindo a essa crise na ANS, pois um sujeito acha
que  não  tem  de  se  remunerar  a  saúde  pública  quando  se  está  tratando  de  um
cidadão que tem plano de saúde, porque aquele sujeito já trabalhou em plano de
saúde. A lógica das agências, no Brasil, é a lógica da colonização do Estado sobre os
interesses privados.  Foi  nesse cenário que elas  surgiram nos anos  de 1990.  Em
grande parte, nada mudou até hoje. Vivemos a mesma lógica.

No campo da comunicação, ainda há que se acrescentar um outro problema, e
começo a chegar ao nosso filé-mignon, depois desse pequeno contexto histórico, que
é  o  fato  de  que  lutamos  no  Brasil  contra  uma mentira  que  vem  sendo  contada
reiteradamente e acabou tomando ares de verdade, até porque não há possibilidade
de  haver  debates  nos  meios  de  comunicação,  e  os  meios  de  comunicação  não
estarem aqui, hoje, por exemplo, representados.

Vejam o que ocorre na principal rede de televisão no Brasil e pensem na seguinte
questão: quantos debates existem nessa rede de televisão? Debate sobre qualquer
coisa,  sobre  futebol,  uma  mesa-redonda,  aquele  bate-papo  depois  do  jogo  de
domingo.  Quantos  programas  de  debate  vocês  conhecem  na  principal  rede  de
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televisão  do  Brasil?  Nenhum,  porque  a  realidade  só  pode  aparecer  aqui  se  for
devidamente editada. No debate, há a possibilidade do contraditório, do inesperado,
da surpresa, e isso não é permitido nos meios de comunicação no Brasil. Não sendo
permitido,  eles  têm  a  possibilidade  de  contar  essas  mentiras  que  acabam  se
perpetuando pela própria força da repetição. Uma delas - e já foi discutida bastante
na Mesa - é que regular é igual a censurar. Essa é uma grande balela, uma mentira
que está absolutamente resolvida nos países ditos democráticos.

Por  exemplo,  na Alemanha do pós-guerra  a expressão censura tem uma carga
forte. Estamos em um país que saiu de uma ditadura de 20 anos e estamos lidando
com outro que vivenciou o nazismo, que precisou se resolver como sociedade diante
do fato de eles terem tido o nazismo lá. Portanto, acusar alguém de praticar censura
na Alemanha tem um peso muito forte, e os alemães não têm nenhum problema em
regular o audiovisual, as comunicações em geral, ou seja, eles não fazem nenhuma
confusão entre aquilo que tentaram banir de todas as formas, que é a censura, e a
regulação. Isso está resolvido na Alemanha, assim como está resolvido nos países da
Europa, em geral, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália e
no Japão. Nos países ditos democráticos, avançados, de primeiro mundo, isso está
resolvido. Aqui,  ficou essa balela de que regular é censurar. Então, ninguém pode
fazer nada.

Pegarei a alegoria do autor Alexander Galloway, que trata de internet, mas acho
que serve para exemplificar o que estamos falando da área de comunicação. Ele
escreveu um livro que, infelizmente, não está traduzido para o português e se chama
Protocol. No prólogo, ele faz uma alegoria que achei muito interessante e vale para
pensarmos. Imaginem que duas cidades têm uma avenida larga, de mão única, com
poucos cruzamentos, portanto com todo estímulo do mundo para o sujeito andar a
200km/h naquela avenida. Começam a haver atropelamentos, problemas, e essas
duas cidades vão desenvolver  estratégias para  evitar  esse tipo  de situação.  Uma
coloca vários policiais na rua, com a autoridade pública multando as pessoas que
correm a 200km/h.  Essa estratégia impede alguém de correr a 200km/h? Não.  O
sujeito pode estar disposto a pagar a multa. Vai correr a 200km/h e pagar a multa. O
sujeito pode esperar o policial ir embora e correr. O sujeito pode dar uma cervejinha
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para o policial e resolver a situação da multa, enfim, esses mecanismos, na prática,
não garantem que o policial na rua evite que o sujeito corra a 200km/h. A outra cidade
colocou um monte de quebra-molas. Aí não dá para correr a 200km/h; nem que o
sujeito queira, vai correr a 200km/h. Qual é a lógica do Alexander Galloway? É que
quem tem capacidade de colocar esses quebra-molas faz a regulação na prática.

Trazendo  essa  alegoria  para  o  campo  da  comunicação,  isso  significa  que  a
comunicação sempre será regulada. Se o Estado não assumir o papel da regulação,
se o público não for  levado a participar  desse processo, isso não significa que a
comunicação não é regulada. Apenas significa que quem tem o poder econômico de
colocar lá os quebra-molas fará essa regulação na prática. Portanto, não é verdade
que  a  comunicação  no  Brasil  não  seja  regulada;  ela  é  regulada  diariamente.  O
problema é que ela é regulada de forma privada, sem nenhuma participação do poder
público e da sociedade civil.

Mostrarei  dois  grandes  quebra-molas  que  hoje  há  na  sociedade  brasileira.  Se
fôssemos um grupo de acionistas de determinada empresa de mídia e resolvêssemos
fazer um filme, teríamos várias possibilidades para escoar esse filme. Se esse filme
for um  blockbuster, um arrasa-quarteirão, vamos fazê-lo pela Warner, que é grande
estúdio americano, conhecido de vocês. Se for um filme mais segmentado, vai pela
Castle  Rock  ou  pela  New  Line,  que  são  estúdios  que  não  trabalham  tanto
blockbuster.  Esse  filme  será  distribuído  pela  Warner,  que  é  uma  das  maiores
distribuidoras de filmes do mundo e atua no Brasil.  Depois de algum tempo, esse
filme chegará aos canais  premium de televisão e passará na HBO. Após um tempo
maior, quando ele já estiver com aquela cara de desbotado, passará na TNT, que só
passa filmes stone washed. Pois bem, já virou catálogo. Vamos fazer uma história em
quadrinhos desse filme? Essa história em quadrinhos será feita pela DC Comics, uma
das maiores editoras do mundo, que edita Super-homem, Batman, Mulher Maravilha
etc. Vamos fazer uma trilha sonora desse filme e ela será vendida pela Warner Music.
Haverá reportagem dizendo que vocês não podem perder, de forma alguma, esse
filme, que ele é maravilhoso. Haverá aquelas entrevistas chatérrimas em que o ator
diz que foi um prazer trabalhar com o diretor, e o diretor diz que nunca dirigiu um ator
tão bom quanto o fulano. E vai passar na CNN. Se o filme for de esportes pode ser da
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Sports Street,  mas haverá matéria na  Time, na Life,  na People,  que são grandes
revistas mundiais. Poderemos fazer até um desenho animado sobre esse filme, e ele
será feito pelos estúdios da Hanna Barbera e passará na Cartoon Network. E por aí
vai, gente. Todas essas empresas pertencem ao mesmo grupo empresarial, que é a
Warner. Se subirmos um lance na cadeia, e verificarmos quem controla a Warner,
saberemos  que  são  basicamente  investidores  do  sistema  financeiro,  e  que  os
acionistas da Warner, os grandes fundos de investimentos que nela aplicam, também
são os grandes acionistas da Disney, da Universo, etc, ou seja, no fundo, no fundo,
quem controla são grupos financeiros mundiais, que têm carteira de negócios nessas
empresas  que,  por  sua  vez,  são  grandes  oligopólios.  Ora,  esse  é  um  excelente
quebra-molas - esse sujeito determina o que passa. Mas o grande poder da mídia
não é definir o que passa; seu grande poder é definir o que não passa, aquilo que
será relegado à invisibilidade.

Falaremos, então, de um outro grande quebra-molas. Falemos das Organizações
Globo. Estou de posse dos dados de 2012; quanto aos dados de 2013, ainda não os
tenho. Em 2012, se somarmos o faturamento da Record, SBT, Bandeirantes, Rede
TV, CNT, UOL, Folha,  Estadão,  RDS e Abril  -  esses 10 grupos -  chegaremos ao
montante  de  aproximadamente  dez  ou  dez  e  meio  bilhões  de  reais.  Esse  é  o
faturamento agregado desses grandes grupos. A Globo teve 12.5, ou seja, doze e
meio. A Globo é maior que esses 10 grupos de mídia somados.

Seu lucro líquido em 2012 foi o sexto maior do Brasil entre todas as empresas de
sociedade  anônima.  A Globo  só  teve  lucro  menor  que  a  Petrobras,  a  Vale,  as
gigantes. Sei que no ano passado o lucro líquido chegou a 2,9 bilhões. As outras 10
empresas de comunicação que mencionei não tiveram um lucro líquido de 1 bilhão. A
Globo teve sozinha um lucro líquido de 2,5 bilhões.

Portanto, não é mais verdade aquilo que aprendi quando comecei a militar nessa
área, há 20 anos, ou seja, que a comunicação no Brasil é controlada por sete grandes
famílias. Essa história morreu. A comunicação no Brasil é controlada por uma grande
família, todas as outras estão na bacia das almas. A Abril não sobreviveria um mês se
o governo de São Paulo não fosse mais tucano e não ficasse comprando revista Veja
enlouquecidamente.  Esses  grupos  de  mídia  estão  com  dificuldade de caixa  e  de
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sobrevivência, tanto que seus donos já começam a colocar os ovos em outras cestas.
Os  Civita  investem  em  educação,  os  Sinotic  começam  a  investir  em  comércio
eletrônico, cada um vai começando a colocar os ovos em outras cestas, já pensando
que esse negócio pode não durar para sempre.

Costumo dizer que, se o sujeito saísse do Brasil e ficasse 10 anos em Tuvalu, sem
acesso  à  internet,  e  voltasse  para  o  País  quando  Tuvalu  começasse  a  afundar,
provavelmente  o  que  encontraria  seria  um cenário  dominado pela  Globo e  pelos
grandes grupos de mídia internacionais, porque, como a internet permite esse cenário
transfronteira, vão entrar cada vez mais no Brasil. O cenário tende a ser o seguinte:
de um lado, a Globo e, de outro, os grandes grupos de mídia internacionais. E esses
que costumamos chamar de grandes grupos de mídia brasileiros, que são os outros
grandes grupos, terão sobrevivido em nichos pequenos. Essa é a tendência para o
futuro. E com problemas graves. Regular sete famílias já era complicado, regular uma
hiperpoderosa  torna-se  muito  mais  difícil  ainda.  O  segundo  problema  é  que  os
grandes grupos de mídia internacionais  têm atuação planetária  e,  com a internet,
cada vez mais a questão dos fluxos de conteúdo se torna transfronteira. Aliás, por
essa razão, estarão se reunindo em São Paulo daqui a duas semanas, para começar
a discutir o futuro da internet no mundo, em face desses desafios de se pensar uma
mídia que não respeita mais as fronteiras geográficas.

Quais são os mecanismos de regulação? Aqueles mecanismos tradicionais que não
implantamos no Brasil, mas que os países ditos desenvolvidos já consolidaram, como
o limite à propriedade cruzada, a regionalização da produção, a quota de produção
independente,  a  classificação etária  da  programação  -  uma das  poucas  que têm
vigência no Brasil -, enfim, todas essas questões precisam ser repensadas à luz da
internet. Esses mecanismos foram criados em face da radiodifusão, na TV aberta, na
TV paga.  Foram  criados  pensando  na  lógica  de  que  um  comunica  e  um  monte
recebe: de um para muitos. Estamos falando agora de uma mídia com características
completamente  diferentes.  Portanto,  é  preciso  pensar  nesses  novos  instrumentos
regulatórios, e o Brasil está atrasadíssimo nessa questão, como foi dito pela Mesa.

Primeiramente,  para  privatizar  a  Telebras  sem  tocar  na  radiodifusão,  nós  nos
tornamos o único país do mundo onde a radiodifusão não é telecomunicações, é uma
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outra  coisa.  Isso  foi  feito  para  se  criar  a  Anatel  e  fazer  a  Lei  Geral  de
Telecomunicações sem regular a Globo e a radiodifusão. Separamos as duas coisas
na Constituição. Ficamos com a Lei Geral de Telecomunicações de 1997, que é ruim,
fraca. Ela nasceu olhando para trás, o grosso de seu conteúdo aborda o telefone fixo.
E telefone fixo é aquilo que as telecomunicações estão deixando de ser. Quer dizer,
ela trata pouco do futuro. Em segundo lugar, ela tem uma perspectiva liberal, é uma
lei complicada, mas não menciona a radiodifusão. E onde está a radiodifusão? Em
agosto de 1962. Costumo brincar que a nossa lei de radiodifusão é do tempo em que
agosto tinha circunflexo, quando se assinava “Presidente João Goulart,  agôsto de
1962”. Ademais, ela é extremamente conservadora na sua origem, já é a marca do
lobby que os radiodifusores exercem no Congresso Nacional - é no lobby dessa lei
que surge a Abert. Mas, se ela não tivesse problema nenhum - e ela tem muitos -, o
fato de uma lei de comunicação ter 52 anos já é um problema. É do tempo em que a
TV não tinha videoteipe, era feita ao vivo, em preto e branco.

Então,  mudou,  de  lá  para  cá.  Digital  era  coisa  de  papiloscopista  de  polícia.  O
máximo que tínhamos em 1962 era sujar o dedo e botar a digital no papel. O mundo
todo mudou,  de  lá  para cá,  e temos uma lei  que se tornou inaplicável.  Ou seja,
radiodifusão no Brasil  vive o faroeste,  vive a lei  do mais  forte.  A pessoa arrenda
concessão, o que é proibido, e ainda confessa o crime, porque coloca um anúncio
que diz que o programa a seguir é de responsabilidade apenas de quem produziu.
Ele confessa que está arrendando uma concessão pública, ou seja, cometendo um
crime, e não se responsabiliza pelo que o outro diz. E o órgão regulador, que é o
Ministério das Comunicações, não trata dessas questões, é absolutamente omisso.

Temos  um  problema  grave  porque  não  conseguimos  nem  dar  conta  da  nossa
agenda do século XX, que é a agenda de enfrentar os problemas da radiodifusão, da
comunicação eletrônica de massa. Temos uma produção absolutamente concentrada
no eixo Rio-São Paulo. Uma brincadeira que faço sempre é que um sujeito que mora
no Piauí, num dia de feriado, se ligar a televisão, vai saber que a ponte Rio-Niterói
estaria congestionada, que seria para ele evitar a ponte. Mas do Piauí, onde mora,
ele não vai saber nada, porque a produção é totalmente concentrada no eixo Rio-São
Paulo. Países europeus pequenos têm regras de produção regional, têm regras de
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produção  em  língua  local,  como  é  o  caso  da  Bélgica,  da  Espanha,  que  têm  a
obrigatoriedade  de  produzir  conteúdo  em  língua  local.  Cotas  para  produção
independente nós só temos na TV paga, e é uma cota pequena. Somos um país-
continente  que  não  tem  nada  de  regra  de  produção  regional.  O  único  limite  de
propriedade  que temos,  curiosamente,  foi  colocado  pela  ditadura  militar,  que  é  o
Decreto-Lei nº 236, que introduz a censura no Brasil e diz que uma mesma pessoa
física não pode ter  mais de cinco emissoras de televisão. Para vocês terem uma
ideia, as organizações Globo têm 5. Os netos do Roberto Marinho são acionistas de
mais 12. Publiquei uma matéria no meu  blog em que dou o CPF de cada neto do
Roberto Marinho, o nome da empresa que eles possuem e em quais emissoras de
televisão têm participação. E fica tudo por isso mesmo. Vida que segue. O sujeito que
liga a televisão numa afiliada da Globo, no Brasil, não consegue distinguir se aquilo é
uma  geradora  ou  é  uma  transmissora.  Na  prática,  ela  se  porta  como  uma
retransmissora: recebe todo o conteúdo e produz apenas o jornalzinho local, que é
para falar bem do grupo político que controla a emissora e falar mal do grupo político
adversário. O máximo que ela faz é ter aquele jornal local.

Nós não demos conta da agenda do século XX e já estamos em face da agenda do
século XXI, que é pensar nessa mídia necessariamente dialógica, transfronteira, que
é a internet e que nos propõe desafios enormes. Primeiro, o desafio de nos garantir a
universalização da internet. O conceito de universalização da legislação brasileira é
uma piada. Se ele fosse aplicado à saúde... No Rio, por exemplo, no Hospital Copa
D'Or trabalha a equipe do tido como maior neurocirurgião brasileiro, que é o Paulo
Niemeyer. Ao lado desse hospital fica a favela da Ladeira dos Tabajaras. Costumo
dizer que, se o conceito de universalização das telecomunicações fosse aplicado à
saúde, poderíamos dizer que um morador da favela Tabajara estaria com os seus
problemas de saúde resolvidos, porque a infraestrutura está ao lado da sua casa: ele
só precisa pagar  para ter  acesso. Graças a Deus,  na saúde brasileira,  temos um
conceito  de  universalização,  que  é  a  universalização  do  acesso.  No  Brasil,  nas
telecomunicações,  a  universalização  é  do  fornecimento  da  infraestrutura.  A
infraestrutura está aí. Se você não tem dinheiro para pagar, um abraço. Primeiro, que
não conseguimos  universalizar  a  disponibilização da infraestrutura.  E  mesmo que
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conseguíssemos,  o conceito não é de acesso;  o conceito é da infraestrutura que
passa na porta da sua casa. Se você não tem dinheiro para puxar o cabo para dentro,
sinto muito, o mercado o excluiu.

Ainda precisamos garantir essa questão. E também há uma série de desafios sobre
como dar  conta  do  conteúdo regional,  de  direitos  humanos? O marco civil  é  um
enorme avanço nessa área.

Mas ainda há, como o Sivaldo falou, uma série de outras questões que precisam
ser abordadas.

No tempinho que me resta, queria colocar o dedo em uma ferida importante. Vou
pegar o conceito desenvolvido por um ex-assessor da Presidência da República, por
um militante petista, alguém que fez parte do governo Lula e, por isso, a crítica é meio
insuspeita, porque partiu de quem partiu, do André Singer. Em seu livro Os sentidos
do lulismo,  André Singer coloca muito claramente que os governos do PT fizeram
uma opção  que  só  foi  possível  porque  foram  bafejados  pelo  sopro  do  chamado
supercírculo das  commodities, ou seja, a economia estava crescendo por conta da
voracidade chinesa pelo consumo das  commodities.  Então, foi possível montar um
tipo de engenharia em que efetivamente garantiu-se o acesso da chamada classe C -
detesto  o  nome nova classe média,  porque,  para  mim, dizer  que um sujeito  que
ganha mil e poucos reais é classe média é brincadeira -, que realmente conseguiu
ascender-se. Essa é uma vitória desse governo que precisa ser comemorada. Houve
o  acesso  de  20  ou  30  milhões  de  pessoas,  que  saíram  da  linha  da  miséria.  O
problema é que a opção para se fazer isso foi a opção da paz e da ordem, ou seja,
não se mexe nos privilégios já estabelecidos neste país: vamos distribuir riqueza sem
mexer nos privilégios. Isso só foi possível por conta de um contexto econômico muito
específico. Houve a opção por não mexer nas grandes feridas nacionais. Aquilo que
significava comprar conflito de fato com a classe dominante no Brasil, essas questões
não foram tocadas. E uma delas é a comunicação.

Costumo dizer que o governo sofre da síndrome de Estocolmo. Ele apanha todo dia
da mídia e não move uma palha para regulá-la. Pelo contrário. O governo coloca a
Secretaria de Comunicação da Presidência da República para subvencionar a mídia,
para repassar vultosas quantias de verbas publicitárias para essa mesma mídia que
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sistematicamente bate nele. E a mídia estabeleceu um patamar confortável para si.
Qual é esse patamar? Ela bate no governo e, se puder,  ela o troca, porque esse
governo nunca será um puro-sangue, ele é convidado da festa, mas não faz parte da
galera que está na festa há 400 anos. Se puder, ela troca.

Nos últimos anos, a mídia não tem conseguido trocar, tem de conviver com esse
pessoal mesmo. Mas, batendo um pouquinho, ela consegue vitórias aqui e ali, como
é o caso da TV digital. Mensalão: a mídia bateu, bateu e bateu. E o governo disse: o
que você quer para dar uma amainada? Colocaram o Hélio Costa no Ministério das
Comunicações.  Assim  o Hélio  Costa,  no Ministério  das Comunicações,  garantiu  a
transição para um processo de TV digital que agradou os radiodifusores. E a mídia
seguiu batendo, mas baixou um pouco o tom. E tem sido isso sucessivamente nos
últimos anos. O tom levanta, o governo afina, o tom baixa; o governo avança, o tom
levanta,  o governo afina,  o tom baixa.  E segue assim sem se tocar  nas grandes
feridas.

Portanto, após 11 anos de governo, apesar de avanços como a conferência, como o
marco  civil,  que  ainda  não  acabou  de  tramitar  -  então  podemos  ter  derrota  no
Senado, não é hora de abrir a garrafa de champanhe -, em que pese tudo isso, as
questões da comunicação no Brasil que mereciam ser discutidas seguem intocadas.

Terminando agora, houve até retrocessos nesse período. E lembrem que foi esse
governo que mudou o plano geral de outorgas para permitir à Telemar a compra da
Brasil Telecom, a criação da Oi, que hoje está sendo internacionalizada por meio da
Portugal Telecom. O controle do único grande grupo de telecomunicações no Brasil
está indo embora para o capital estrangeiro. Não teremos mais nenhum grande grupo
de comunicação com capital nacional, ao contrário do que acontece com todos os
grandes  países  do  mundo.  Na  Inglaterra,  há  a  British  Telecom;  na  França,  há  a
France Telecom; na Alemanha, há a Deutsche Telekom; nos Estados Unidos, há a
Verizon e a AT&T; no Brasil, não tem nenhuma. Infelizmente, concluindo, o cenário
não me parece auspicioso porque a mídia segue tendo esse poder enorme.

Por outro lado, a nós, da sociedade civil,  não sobra alternativa, a não ser seguir
lutando e acreditando que é possível construir uma sociedade democrática. Obrigado.

O presidente - Obrigado, Gustavo Gindre. Fale na substituição do Hélio Costa, por
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favor, pelo Paulo Bernardo. Qual foi o avanço. Você já falou aqui que o Paulo foi para
contemplar a mídia. Mas deixo a minha pergunta para você.

Esclarecimentos sobre os Debates
O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem  e  sejam  objetivos  e  sucintos.
Dispensadas as saudações pessoais, cada participante disporá de até 2 minutos para
fazer sua intervenção. O tempo poderá ser de até 3 minutos se os 2 minutos não
forem suficientes. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de perguntas serão
feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Vamos fazer as perguntas por escrito. Peço que cada um dos convidados anote a
pergunta dirigida ao palestrante ou quando for de seu interesse dar a resposta. Em
seguida,  vamos  convidar  os  inscritos  para  fazer  as  perguntas  orais  e,  depois,
passaremos a palavra para os componentes da Mesa. No final, os palestrantes serão
chamados para dar suas respostas e para fazer suas considerações finais.

Debates
O presidente - Pergunta do Elder Pacheco, da Rádio Brasil FM BH, para Ornela

Carboni:  “Há  financiamento  e  apoio  público  às  emissoras  comunitárias  da
Argentina?”.

Perguntas da Ana Paola Amorim, da Fumec, para Ornela Carboni e para Gustavo
Gindre: “O desafio da democratização da mídia é popularizar o debate e indicar, com
linguagem objetiva, como o tema afeta o cotidiano de cada um?”. Essa pergunta é
para  o  Gustavo.  Pergunta  dirigida  à  Ornela:  “Como  está  esse  processo  na
Argentina?”. Vou repetir porque acho que houve uma confusão. A primeira pergunta é
para  a  Ornela.  Para  que  fique  mais  didático,  a  Paola  fará  a  pergunta  oralmente
depois.

Pergunta da Celeste Gontijo, da Ipemath, para o Yuri: “O que fazer em relação aos
três Marinhos e aos veículos acumuladores de TV, rádio, igreja, etc?”.

O Rogério Mamão Gouveia faz a seguinte pergunta ao Yuri  Carajelescov: “Suas
referências  para  o  debate  são primorosas,  no  entanto,  a  fase  da  rapinagem  e o
padrão republicano brasileiro ainda não configuram condições para o respeito aos
direitos humanos básicos. Como assegurar esses direitos nessa conjuntura?”.



1513
____________________________________________________________________________

Passaremos primeiramente a palavra à Ana Paola Amorim, para sua pergunta oral,
e, depois, ao Marcelo José Nunes D'Agostini.

A Sra. Ana Paola Amorim - Bom dia. Primeiro, queria saudar a iniciativa de fazer
este ciclo de debates e pedir desculpas pela bagunça da pergunta - o espaço era
muito estreito. A pergunta é muito simples: considerando que popularizar o debate e
envolver  nele  mais  pessoas  é  um  grande  desafio  para  quem  trabalha  pela
democratização das comunicações, queria saber a experiência da Argentina. Como
foi o envolvimento das pessoas? Houve ou não? Como aconteceu?

Queria perguntar também ao Gindre, que está nessa peleja há um bom tempo, qual
é  a  sua  avaliação.  O  que  falta  fazermos  para  que  esse  debate  seja  mais
popularizado, caia na boca do povo, envolva mais pessoas e as leve a questionar o
que isso tem a ver com o seu dia a dia? Isso parece muito abstrato para muitas
pessoas, mas sabemos que não é.

O presidente - Agora, ouviremos o Marcelo José Nunes D'Agostini e, em seguida, o
Sidnei Martins.

O Sr. Marcelo José Nunes D'Agostini - Sou Marcelo D'Agostini e sou do Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, queria
cumprimentar e concordar com o Prof. Sivaldo Pereira e com o Gustavo com o fato
de que o governo que se iniciou em 2002 - e o partido de que participo liderou a
coalizão - não teve vontade política de enfrentar a questão da democratização dos
meios  de  comunicação.  Isso  vale  também  para  os  nossos  parlamentares  no
Congresso, com raríssimas exceções. E, considerando-se a importância deste ano, é
preciso ressaltar a certeza de que estamos fazendo um debate da maior importância.

A minha pergunta é dirigida à Ornela Carboni: com a evolução do conflito entre o
governo e os meios de comunicação, em particular o Clarín,  qual foi a dimensão da
participação  popular,  sobretudo  a  da  representação  dos  trabalhadores,  como  as
centrais e os sindicatos? Você falou das ONGs e de algumas entidades da sociedade
civil, mas gostaria de saber como se deu essa participação popular e qual foi a sua
dimensão. Aqui no Brasil, desde os anos 1980, existe uma participação popular muito
grande - até usávamos, como palavra de ordem: “O povo não é bobo, abaixo a Rede
Globo” -, e há sintomas de que essa crise e esse sentimento continuam existindo,
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pois, no dia 5/12/2013, o Jornal da Globo teve seu mais baixo índice de audiência nos
últimos 40 anos. Então, há esse sentimento, como o Gustavo disse, e, só por meio da
luta e da mobilização, estaremos realmente empurrando as entidades e os governos
para  a  efetiva  democratização.  Então,  gostaria  que  a  Ornela  desenvolvesse  um
pouco mais o que você já começou a falar.

O presidente - Com a palavra, para a sua pergunta, o Sidnei Martins.
O Sr. Sidnei Martins - Boa tarde. Meu nome é Sidnei Martins e sou da rede Nós

Amamos Neves, dos movimentos populares. Primeiramente, queria falar da belíssima
explanação dos debatedores e parabenizar a Assembleia Legislativa, na pessoa do
deputado Adelmo Carneiro Leão, por este ciclo de debates.

Nessa ideia da participação popular, como nós, ligados aos movimentos populares,
podemos desenvolver cada vez mais esse debate na sociedade?

Sabemos  que  somos  discriminados  de  forma  extensiva  pelos  meios  de
comunicação e pela mídia, e essa regulamentação de que o Gindre falou e que existe
por parte deles, de não passar o que é desenvolvido pelas lutas sociais neste país,
está na contramão do pensamento do que queremos fazer. Qual será o pensamento
das  agências  reguladoras  sobre  como  poderemos  desenvolver  isso?  Também
queremos saber como aconteceu na Argentina. Na mídia tradicional, na Rede Globo
em particular, o que se dizia era que a Argentina estava contra um controle maior por
parte da  mídia.  A comunicação estava sofrendo.  O Clarín estava sob pressão da
presidenta Kirchner. Como isso se dá? A América Latina, de forma geral, deve unir-se
para se contrapor a esse monopólio citado pelo Yuri e por outros aqui. Não vejo outra
forma que não seja a própria luta.

Em  relação  ao  governo  federal,  de  fato  as  correlações  de  força  com  que
convivemos hoje são muito complicadas. O governo deve avançar nessa luta, que
deve ser geral. Gostaria de ouvir a análise dos senhores. Por fim, quero parabenizá-
los pela exposição. O debate foi muito bom.

O presidente - Obrigado, Sidnei. Agora ouviremos Aloísio Lopes.
O  Sr.  Aloísio  Lopes  -  Cumprimento  todos  os  presentes,  bem  como  os

telespectadores que acompanham este ciclo de debates. Lamento, como militante da
democratização, a ausência do setor empresarial. É preciso que todos saibam que
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convites oficiais foram feitos, e a Abert não aceitou o convite para o debate, assim
como  os  proprietários  de  rádio  e  TV  de  Minas  Gerais.  Seria  melhor  que  eles
estivessem aqui  para publicamente exporem suas ideias. É assim que se faz um
debate maduro. Com certeza isso é melhor do que ficar usando o microfone de suas
rádios e emissoras para destilar discurso contra a democracia. Aliás, deputado, é isso
que tenho ouvido quase todos os dias na maior emissora de rádio de Belo Horizonte,
mais ou menos no horário de 8h50min. Estou falando dos discursos contra qualquer
tipo  de  regulação da comunicação no Brasil.  É  lamentável  que isso  aconteça no
espaço privilegiado das empresas e não em um espaço público e  suprapartidário
como este.

Espero também que o governo do Estado ainda envie algum representante a este
seminário  que  vai  até  amanhã,  sexta-feira,  para  nos  dar  repostas  sobre  as
reivindicações já aprovadas na conferência estadual de comunicação realizada em
2009, portanto há cinco anos.

Minha pergunta é para o Dr. Yuri. Sobre a ação direta de inconstitucionalidade por
omissão, proposta pelo Dr. Fábio Konder Comparato e que parece não ter progredido
por razão técnica, há alguma chance real de ela ser analisada pelo STF, caso venha
a ser reapresentada. Que tipo de repercussão poderá haver sob o ponto de vista do
Legislativo e do Judiciário?

O presidente - Com a palavra, a Sra. Lidyane.
A Sra. Lidyane Ponciano - Bom tarde a todos. Sou Lidyane Ponciano, coordenadora

do  Comitê  Mineiro  do  Fórum  Nacional  pela  Democratização  da  Comunicação.
Gostaria de agradecer a esta Casa Legislativa o pedido do comitê para a realização
deste ciclo de debates e das atividades paralelas.

Tenho uma pergunta para o Yuri e outra para o Gindre. Você falou da Constituição,
e  os  artigos  que  dizem  respeito  à  comunicação  na  Constituição  não  foram
devidamente regulamentados até hoje. Além de tudo, ainda que regulamentados, eles
não dariam conta de todo o escopo da comunicação no Brasil porque não falam da
convergência. Gostaria que você falasse sobre isso. Quero saber o motivo dessa não
regulamentação, inclusive politicamente e juridicamente.

Antes de fazer a minha pergunta ao Gindre, quero fazer um relato. Hoje o Rodrigo
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Vianna, blogueiro e jornalista, divulgou, pelas redes sociais, que durante a 8ª edição
da Marcha da Classe Trabalhadora, ocorrida ontem em São Paulo, com a presença
de mais de 40 mil trabalhadores, uma repórter da Rede Globo, segundo ele, teve um
súbito ataque de sinceridade e disse que era proibido ouvir qualquer pessoa que não
fosse o  Paulinho da Força  Sindical,  que é  quem tem ligações diretas  com Aécio
Neves e com o PSDB.

Então,  pelo  fato  de  as  TVs  serem  concessões  públicas,  eu  gostaria  que  você
falasse  dessa  forma  como  as  emissoras  trabalham,  como  se  fossem  partidos
políticos, e de que forma isso pode acontecer neste ano, que é ano eleitoral, em que
alguns meios de comunicação manipulam determinadas informações, esquecendo a
base principal do jornalismo, que é ouvir as duas partes e dar voz ao maior número
de pessoas.

O presidente - Com a palavra, a Sra. Raíssa Galvão.
A Sra.  Raíssa  Galvão  -  Bom  dia!  Sou  Raíssa  Galvão,  da  Mídia  Ninja.  Quero

parabenizá-los  por  conseguir  este  espaço  institucional  para  fazer  esta  discussão.
Infelizmente,  não  temos  uma presença significativa  dos  parlamentares  para  ouvir
essas  exposições  que  foram  bem  ricas  e  que  nos  trouxeram  este  debate  tão
importante.  Minha  pergunta  segue  a  linha  da  Ana  Paola,  de  popularizar  essa
discussão.  Estamos  na  Assembleia  trazendo  experiências  internacionais  sobre  o
tema, mas como vamos levar isso para as ruas, como as pessoas vão sentir como
sua essa pauta?

Na Jornada de Junho e nessas manifestações, tivemos diversos avanços. Inclusive
houve várias manifestações contra a  Rede Globo, quebrando a  Rede Globo, enfim,
várias  palavras  de  ordem  contra  a  mídia,  os  próprios  carros  das  mídias  sendo
hostilizados  nas  manifestações.  Mas  como  poderemos  ir  além  disso  e  como  os
veículos independentes, principalmente - sou representante da Mídia Ninja -, podem
trazer  mais  essa  pauta  e  incidir  diretamente  nessa  discussão  e  nessa  luta  pela
democratização?

O presidente - Obrigado. Fico imaginando como na época da escravidão, no final do
século XIX, os donos de escravos reagiam quando se falava na libertação desses.
Ficamos pensando como os  donos  da  mídia  estão  se  comportando  hoje,  se não
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muda muito a realidade de quem é proprietário de corações e mentes, como eles se
comportam diante da possibilidade de perder esse comando.

Com a palavra, para responder às perguntas e fazer suas considerações finais, a
Sra. Ornela Carboni, mais uma vez, agradecendo por sua participação.

A Sra. Ornela Carboni - A respeito do debate da Lei de Serviços de Comunicação
Audiovisual,  houve um momento de muito debate  e  discussão.  Eu comentei  que,
durante a discussão do projeto de lei, se debateu muito em todo o país, desde o setor
de  meios  comunitários,  que  organizavam  encontros  e  debates,  sobretudo  para
produzir  mudanças  nele.  Mas,  nesse  contexto,  os  meios  de  comunicação  e  os
principais grupos de mídia do país também davam as suas opiniões a respeito dele. É
o que o nosso colega comentou que aconteceu aqui, ou seja, houve um forte controle
de meios na Argentina.

Na verdade, o principal argumento dos grupos concentrados ficou vinculado ao fato
de essa lei, que finalmente foi sancionada, iria afetar a liberdade de expressão.

Na  verdade,  o  que  estava  por  trás  não  era  o  fato  de  afetar  a  liberdade  de
expressão, mas afetar a liberdade da empresa. Na Argentina, por muitos anos, a lei
anterior estabelecia que somente teriam acesso às concessões os setores com fins
comerciais, ou seja, isso não afetava a liberdade de expressão. Os setores que não
tinham  fins  comerciais  não  podiam  ter  acesso  às  concessões  dos  meios  de
comunicação. Com isso, foi gerada uma polarização entre os que apoiavam a Lei de
Serviços de Comunicação Audiovisual e os grupos midiáticos que não estavam de
acordo com ela, com a capacidade de incidência que esses grupos têm na sociedade.

Como comentou nosso colega, eles queriam representar suas ideias e controlar os
meios.  Enfim,  é  muito  complicado  explicar  ao  resto  da  sociedade  o  que  está
acontecendo com essa Lei  de Serviços de Comunicação Audiovisual.  Havia muita
confusão. Então, essa polarização social ainda existe até hoje. O interessante é que
temos de ler vários meios para entender o que está acontecendo. Só para citar um
exemplo,  na  Argentina,  hoje,  quinta-feira,  está  acontecendo  uma  greve  geral  de
atividades,  supostamente  para  ver  a questão da inflação,  dos  salários.  Então,  há
meios informando isso, mas há outros que estão informando outras coisas nas capas
dos jornais. Os setores que estão de acordo com a greve a noticiam, mas há muita
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gente que não segue a greve porque o seu local de trabalho não permite. Mas há
outras vozes que estão sendo ouvidas dentro da sociedade. É interessante ver isso
como processo.

Essa  ideia  de  controle  dos  meios  de  comunicação  foi  transmitida  a  partir  dos
principais grupos concentrados. Aparentemente, surgiram comunicados dizendo que
estavam atentando contra a liberdade de expressão na Argentina.  Na verdade, se
você recorresse aos canais de notícia, encontraria informações de todos os lados. Se
não  houvesse  liberdade  nesses  canais,  as  coisas  que  eram  ditas  não  teriam
aparecido,  não teriam tido voz.  Nesse sentido,  é preciso ver  um pouco isso e as
dimensões efetivas que esses grupos possuem.

Relativamente  ao  tema  da  participação  dos  trabalhadores,  à  visão  deles  com
relação  à  Lei  de  Serviços  de  Comunicação  Audiovisual,  houve  muito  apoio  dos
artistas e também dos sindicatos de trabalhadores, porque, em muitos pontos, essa
lei favorecia seus postos de trabalho. Com a ideia de fomentar a produção nacional
possibilitava outras fontes de emprego, fortalecendo o setor. Nesse ponto, a Argentina
- não sei como é o caso do Brasil -, por muitos anos, não debateu a paridade salarial.
Então, no governo do Néstor Kirchner e em continuidade no da Cristina Fernández,
essas possibilidades estão abertas. Eles têm seus problemas para resolver, mas os
trabalhadores podem debater seus salários, e isso é muito importante.

Então, em geral, no setor dos trabalhadores, a lei recebeu apoio. Na verdade, esses
trabalhadores que estavam agrupados em sindicatos  também trabalhavam nessas
empresas que estão concentradas. Isso pode gerar algum tipo de conflito, sobretudo
no setor dos atores, pela visibilidade que eles têm. Eles se denominaram como um
grupo de artistas  identificados  com o governo.  São os  artistas,  os  atores  “K”,  de
kirchnerismo.

Mas essa também é uma das questões levadas em conta. Em geral, vários casos
foram  tratados  a  favor  da  lei  de  serviços  de  comunicação  de  audiovisual.
Considerando-se  a  totalidade  do  corpo  da  lei,  é  claro  que  houve  algumas
divergências de opinião, particularmente em alguns artigos.

Em  relação  ao  financiamento  das  emissoras  comunitárias,  vocês  gostariam  de
saber se o Estado possui políticas para isso. Na verdade, não há uma política de
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financiamento  direto,  ela  continua  sendo  feita  mediante  a  publicidade  oficial  em
alguns  setores,  ou  por  políticas  pontuais,  principalmente  no  que diz  respeito  aos
setores de rádios  comunitárias.  Por  exemplo,  em Quilmes,  minha cidade,  a  rádio
comunitária foi afetada por uma tempestade e deixou de ir ao ar por muito tempo. O
Estado ajudou na colocação das antenas e no aporte de recursos para resolver isso.

Na verdade, não há uma política de financiamento das rádio comunitárias. Isso é o
que há em relação à publicidade oficial. Essa é a realidade. Obrigada.

O presidente - Com a palavra, o Sr. Sivaldo Pereira da Silva.
O Sr. Sivaldo Pereira da Silva - Responderei a última questão, que foi dirigida à

Mesa.
Essa pauta é de difícil mobilizar. Por exemplo, quando se trata de meio ambiente,

consegue-se disputar, na mídia, as questões. No que diz respeito às outras pautas,
consegue-se, mas a mídia é um espaço de disputa. Quando se fala em comunicação,
o lugar de debate é de interesse específico. Algumas pautas não aparecerão. É muito
mais complicado lidar e militar nessa área especificamente, pois o próprio meio de
comunicação é um lugar de debate. Com isso, esse negócio para ali ou não chega,
na verdade, como aconteceu em vários casos. Vários debates não foram feitos pela
televisão.  Pelo  contrário,  esse tema do edital  foi  distorcido pela  televisão e pelos
meios de comunicação em geral. É difícil lidar com essa área.

No Congresso,  alguns repórteres de algumas televisões seguem regras básicas.
Por exemplo, eles não devem ouvir os deputados sobre o tema comunicação. Vocês
não verão, por exemplo, a Luiza Erundina falando sobre comunicação na Rede Globo
ou em outras televisões, pois a norma diz que essa pessoa não pode ser ouvida
sobre isso. As vozes são cerceadas. Essa área é bem complicada.

O que pode ser feito? Muitos problemas passam pela falta de concretude do tema.
A comunicação parece vaga. Você não pega o assunto. O direito à comunicação é
algo vago. O direito à educação e à saúde é mais concreto. Temos de dar concretude
a isso. Isso acontece em alguns casos. Percebemos que alguns direitos estão sendo
feridos,  como  no  caso  da  internet.  Mesmo  assim,  é  muito  complicado  para  as
pessoas compreender  isso.  Falta  dar  concretude a esse tema.  Temos de sair  do
âmbito dos especialistas e entrar em outro âmbito, pois se trata de um tipo de tema
muito político. Temos de sair do âmbito desses especialistas.
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Precisamos de espaços de disputa e de debate. Os conselhos de comunicação são
ambientes  interessantes.  As  conferências  de  comunicação  seriam  interessantes.
Houve conferências de comunicação estadual e nacional efetivas, mas, até hoje, as
resoluções  não  foram  implementadas.  Ficou  algo  meio  teatral.  Todos  foram  lá,
fingiram que participavam e fingiram que estavam ouvindo, mas ninguém faz nada no
final da história. Um monte de resoluções não foram concretizadas. Falta isso. São
necessários espaços para que, de fato, o Estado tome a questão para si, ouça e
concretize o que for extraído desses espaços de debate. Temos de concretizar isso.
Não podemos realizar conferências para, na prática, continuar tudo como sempre foi.
Tem de haver  algo  sistemático,  como as  conferências  de  educação e  de  saúde.
Houve somente uma conferência nacional de comunicação, depois de muito e muito
embate e de duas décadas de pedidos.

Não aconteceu mais, não se fala mais nisso por enquanto. É um problema nessa
área.

A mídia é ambígua. Como disse Fredric Jamenson, não é um demônio que somente
manipula as pessoas. A mídia é ambígua, coloca coisas interessantes, faz matérias
sobre corrupção, faz denúncias, faz algumas inovações de conteúdo, mas, ao mesmo
tempo, manipula, vive dessa ambiguidade. Se dissermos a um cidadão comum que a
mídia é um demônio, ele vai dizer que não, que existem coisas bacanas. As pessoas
têm de perceber essa ambiguidade. Se entrarmos numa lógica maniqueísta, vamos
dificultar  o  debate.  Se  caracterizarmos  a  ambiguidade,  isso  vai  possibilitar  a
percepção de que, em dados momentos, os meios de comunicação desempenham
um  papel.  Por  exemplo,  ao  denunciar  atos  de  corrupção,  expor  conteúdos  sobre
saúde e educação, desempenham um papel interessante. Fazem isso pouco, mas
fazem. Essa ambiguidade confunde a cabeça de quem assiste. As pessoas podem
pensar: aqui há uma coisa legal, mas aqui há manipulação. É preciso separar essas
coisas,  deixar  isso  claro,  mas isso  passa por  algo  maior,  que é  um processo de
educação. Não há, por exemplo, no Brasil, disciplina leitura e crítica da mídia. Não
entendo  por  que,  num  mundo  como  o  que  vivemos,  onde  a  comunicação  é
fundamental,  atravessa  o  nosso  cotidiano,  constrói,  tece  o  nosso  imaginário  de
realidade de mundo, não exista uma disciplina, nos ensinos fundamental e médio, em
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que as crianças e adolescentes vão pensar a mídia criticamente. Então, isso passa
pela educação. Se houver cidadãos que vão pensar criticamente a mídia, porque isso
vai ser debatido nas escolas, pessoas vão pensar de forma diferente, percebendo
essa ambiguidade. Então, isso passa por uma questão estrutural.

É importante percebermos que estamos num período histórico. Após o advento da
televisão, a televisão em cores revolucionou o sistema de comunicação. Agora, com a
internet,  estamos passando por  um momento  histórico.  Os momentos de inflexão
histórica  são  os  momentos  em  que  conseguimos  fazer  mudanças,  introduzir
inovações. É necessária uma lei geral de comunicação. Isso é um fato. Temos de
pressionar  para  que  essa  lei  seja  elaborada,  devemos  aproveitar  esse  momento
histórico,  porque  ela  é  necessária  em  função  de  diversas  questões,  como  as
tecnológicas. Nessa mudança de lei, novos elementos, elementos democráticos vão
ser inseridos. Para isso acontecer, é necessário que haja mobilização. Isso não vai
acontecer  somente  por  vontade de  deputados  e  senadores,  mas por  pressão de
algum governo que de fato queira isso ou por pressão popular. São dois caminhos
que precisamos garantir, além de aproveitar  esse momento histórico. Acredito que
devemos seguir isso. O problema é histórico, mas é possível solucioná-lo. Espero que
não demoremos 300 anos, mas que isso aconteça antes, enquanto eu estiver vivo.
Obrigado.

O presidente - Obrigado. Com a palavra, o Dr. Yuri Carajelescov, para responder às
perguntas e fazer suas considerações finais.

O Sr.  Yuri  Carajelescov -  Estou de posse de algumas perguntas,  vamos ver se
consigo respondê-las. A primeira foi encaminhada pela Celeste Gontijo: “O que fazer
em relação aos três  Marinhos,  os  veículos  acumuladores de  TV,  rádio e igreja?”.
Quanto aos três Marinhos, a primeira coisa é exigir que apresentem o Darf. Existe
uma discussão sobre a questão empresarial. Como qualquer empresa privada, tem
de dizer se devem ou não devem à Receita Federal, ou seja, em que circunstâncias
são feitos os seus negócios. A primeira exigência que deve ser feita à Rede Globo é
que seja, como qualquer empresa, submetida aos parâmetros da lei, ninguém está
acima da lei ou pelo menos ninguém deveria estar acima da lei no País. Então, a
primeira  coisa  é  exigir-se  que  eles,  como  concessionários  do  serviço  público,
demonstrem sua regularidade fiscal.
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Essa eventual autuação na Receita Federal referente a uma operação que teria se
dado por conta da Copa do Mundo de 2002 ainda não foi devidamente esclarecida.
Era importante que a sociedade exigisse o esclarecimento disso.

É claro que precisamos de um marco regulatório sobre telecomunicações no que se
refere  à  radiodifusão  de  imagens  e  de  sons.  É  preciso  que  todos  estejam
enquadrados nesse marco, o que não é fácil. Não é fácil criar o marco regulatório. O
exemplo da Argentina não nos deixa mentir. Mas é uma briga importante, que deve
ser enfrentada um pouco como a reforma política. Há a situação em que os que estão
bem posicionados têm quase de se autorreformar. Os que chegaram à condição de
socialmente  e  politicamente  bem  posicionados  têm  de  abrir  mão das  regras  que
criaram essa estrutura, que propiciaram a essas pessoas e a essas empresas chegar
aonde chegaram. Isso não é fácil, pois exige muita mobilização social.

Outra pergunta que me fizeram diz respeito à Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão nº 10, patrocinada pelo Prof. Fábio Comparato. O seu andamento pode
ser acompanhado por meio do site do Supremo Tribunal Federal. Ela foi proposta em
2010 e ainda tramita, sem pauta marcada para julgamento. O processo está com a
relatora, a ministra Rosa Weber. Há um parecer favorável pela declaração da omissão
inconstitucional, da inação inconstitucional do legislador. Há um parecer favorável ao
julgamento de procedência da ação, emitido pela Procuradoria-Geral da República. É
claro que a pauta do Supremo acaba também sendo contaminada pelas  disputas
políticas. Recentemente vimos dois casos muito similares, que não foram julgados de
acordo com a ordem cronológica de entrada. Há disputa política pela própria pauta do
Supremo Tribunal Federal. É importante observar isso.

Qual a consequência jurídica objetiva de eventual decisão favorável do Supremo?
O Supremo vai reconhecer por meio de decisão judicial que, de fato, existe uma mora
legislativa  inconstitucional.  Quer  dizer,  há  um  déficit  legislativo  inconstitucional,
reconhecido por decisão judicial. O Supremo vai exortar o Legislativo a suprir esse
déficit. É politicamente importante o Supremo apreciar essa questão.

Outra questão que gostaria de discutir aqui diz respeito às igrejas. Os espaços da
radiodifusão são públicos,  são concedidos pela União.  Será que no bojo de  uma
Constituição que garante a laicidade do Estado, que separa claramente o Estado da
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igreja,  não  interferindo  nem  em  um  nem  em  outro,  é  possível  haver  canais  de
televisão que se prestam à divulgação diuturnamente de cultos religiosos, na medida
em que não se consegue contemplar todo o espectro religioso do País com essas
concessões?

Será que é possível que empresas aluguem seus espaços para esse fim, tendo em
vista que são concessionárias de serviço público da União? Não sei. Parece-me ser
uma questão sobre a qual poderíamos refletir aqui.

Para  terminar,  outra  pergunta:  “Quais  são  suas  referências...  Enfim,  a  fase  de
rapinagem, o padrão republicano ainda não configuram condições para o respeito aos
direitos humanos básicos? Como assegurar esses direitos nessa conjuntura?”.

De fato, vejo que os meios de comunicação não contribuem para a construção da
sociedade que almejamos ou, pelo menos, que o constituinte almejou,  e continua
válido. Não falo isso com vistas a defender nenhum tipo de censura nem nada. Só
enfatizando que há uma inadequação.

Quando ligamos a televisão à tarde, vemos coisas todos os dias, com as pessoas
jogando contra a construção de uma sociedade calcada nos direitos humanos, nos
direitos fundamentais. Chama-me muito a atenção, por exemplo, quando vemos um
julgamento que se transformou num  reality show. Vou contar uma história a vocês.
Um  colega  meu,  de  São  Paulo,  professor,  outro  dia  recebeu  telefonema de  um
jornalista  do  New  York  Times.  O  jornalista  disse  a  ele  que  estava  fazendo  uma
matéria, uma entrevista a um juiz da Suprema Corte americana. Nos Estados Unidos
os julgamentos são fechados, não são televisionados, e, como ele estava fazendo
essa matéria, meu amigo disse a ele que no Brasil houve um julgamento de grande
impacto nacional, que foi o julgamento da AP nº 470. Esse julgamento foi transmitido
não só pela TV do próprio Poder Judiciário como por outras emissoras. Aqui faço um
aparte, pois considero democrático que as sessões sejam, a princípio, televisionadas,
que o Poder Judiciário seja bastante acessível e arejado. Não estou dizendo nada
contra isso. Mas também, às vezes, há abusos e excessos. Ele perguntou ao juiz da
Suprema Corte: “Não seria o caso de vocês também pensarem em um modelo assim
mais aberto?”. E relatou como foi o julgamento. O juiz da Suprema Corte perguntou
ao repórter:  “O senhor fala português?”. Ele respondeu que não. O juiz continuou:
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“Como você sabe que o julgamento foi dessa forma?”. Ele disse: “Eu li e compreendi
que foi assim”. E o juiz: “Você não deve ter compreendido o que se passou, porque é
impossível  imaginar  que  um  julgamento,  em  um  país  minimamente  civilizado,
minimamente baseado no Estado de Direito, tenha encontrado tamanha publicidade.
E um julgamento desse porte tenha tido toda essa repercussão e essa publicidade,
porque  isso,  obviamente,  coloca  em  risco  direitos  e  garantias  fundamentais  dos
próprios réus”.

O juiz não acreditava naquilo que havia se passado e como tudo isso foi conduzido.
Lembro que, às vésperas da eleição municipal, o Jornal Nacional, principal veículo do
País, dedicou 18 minutos a essa cobertura.

Há um acórdão da Suprema Corte dos Estados Unidos, dos anos 1960, que chegou
a anular uma condenação judicial sob o fundamento de que havia uma propaganda,
uma exposição abusiva  do julgamento.  Houve uma propaganda e uma exposição
abusiva dos réus naquela relação processual, e a Suprema Corte, nos anos 1960,
anulou a condenação. Essa exploração abusiva do julgado impediu um julgamento
justo  naquele  caso.  São  questões  sobre  as  quais  temos  de  refletir.  A ideia  de
pluralidade de vozes, de ampliação das vozes nessa arena de comunicação entra
nesse contexto de que as ideias não podem ser tuteladas.

Com essas considerações, termino minha intervenção. Mais uma vez, parabenizo a
Assembleia Legislativa de Minas pela iniciativa tão importante. Muito obrigado.

O presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Gustavo Gindre.
O Sr. Gustavo Gindre - Antes de entrar no mérito das respostas, o Sivaldo alertou-

me para uma questão importante: minha fala pode ter induzido ao erro de acharem
que eu estava criticando a ideia de regulação, por fazer severas críticas à forma como
ela  foi  historicamente  constituída.  Muito  pelo  contrário,  acho  que  regulação  é
fundamental. Questiono um determinado modelo de regulação que se encapsulou em
relação à sociedade e acaba sendo capturado por vias não explícitas. Gostaria que
houvesse uma regulação aberta, porosa à sociedade.

Indo para as  questões,  fizeram a toda a  Mesa a pergunta  leninista  que vale  1
milhão: o que fazer? Essa é uma questão que debatemos há muito tempo. Brinco
dizendo que hoje está mais fácil porque estou na Ancine e posso dizer onde trabalho.
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Mas, antes, lembro-me de que minha avó faleceu sem saber o que eu fazia na vida.
Ao  me  perguntar  o  que  eu  fazia,  dizia-lhe  que  militava  em  organizações  não
governamentais que lutam pela democratização da comunicação,  e isso era muito
abstrato para ela, que não conseguia entender. Ela só sabia que eu entrava e saia,
viajava o tempo inteiro, e torcia para que eu estivesse fazendo algo correto, embora
não soubesse exatamente o que era. Essa é realmente uma questão complexa.

Há alguns estudos demostrando que o grande poder da mídia não é tanto aquilo
que ela influencia as pessoas a pensarem. É claro que ela tem, também, esse poder.
Por exemplo, ela faz uma matéria sobre o MST e fica o tempo inteiro dizendo que o
MST invadiu, depredou, etc., e consegue efetivamente conformar a opinião de uma
parte da população. Mas sempre haverá aqueles que, por várias questões, por suas
inserções pessoais,  olharão aquela matéria criticamente e terão  outra  opinião  em
relação àquilo. Portanto, esse poder da mídia é grande, mas não é absoluto. O maior
poder da mídia é aquilo que ela não pauta, aquilo que não aparece, aquilo que não
está em lugar nenhum, aquilo sobre o qual o sujeito não consegue formar opinião
porque ele não sabe que existe.

Cito muito um caso. Quando eu estava passando pela porta da Globo, na região da
Berrini, em São Paulo, disse ao motorista de táxi: olha, esse prédio é da Globo, não
é? O sujeito disse-me: “É da Globo, claro”. E eu lhe disse: aquelas antenas, ali, são
da Globo, não? O motorista, estranhando um pouco a conversa, disse-me: “São da
Globo”. Ainda lhe disse: esses carros parados, aqui, todos são da Globo - estavam
todos com o logotipo da Globo -, não é? E o cara me disse: “Claro, são da Globo”.
Mas eu lhe disse: Pois é, mas o canal 5 - em São Paulo, a Globo é 5 - não é da
Globo. O cara achou que eu tinha enlouquecido e me disse: “Como não é da Globo?
É da Globo sim, senhor”. Eu lhe falei: Não, ele é público, pertence a nós todos.

Essa é uma ideia que está cristalizada na saúde. As pessoas sabem que o hospital
é público, sabem que a escola é pública, sabem que a linha de ônibus é pública. Elas
entendem a diferença entre o ônibus, como patrimônio que pertence ao proprietário
da  empresa,  e  a  linha  de  ônibus,  como algo  que é  público.  E,  portanto,  ao  ser
colocado um ônibus privado numa linha pública, ele está submetido a determinados
regramentos públicos. E isso inexiste na comunicação.  As pessoas não têm essa
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ideia.  As  pessoas  olham  e  acham  que  aquilo  é  um  bem  privado  que  pode  ser
explorado privadamente. Portanto, fazer esse debate no Brasil, sem conseguir pautar
essa diferença no tocante à mídia, fica muito difícil.

Lembro-me de que no debate da TV digital... Na semana passada, vi um diretor da
Globo lançando um livro e reclamando do Jô Soares em entrevista, dizendo que, no
Brasil, há uma censura da comunicação, porque há classificação etária. Ele estava
metendo o pau na classificação etária, chamando-a de censura. Só que esse mesmo
cara foi o sujeito escalado pela Globo para participar dos debates sobre TV digital, em
que conseguimos uma mobilização que acabou forçando a Globo a vir para o debate.
Lembro-me de que num voo de Recife para o Rio estávamos sentados lado a lado, e
havíamos acabado de sair de um debate. E eu perguntei a ele: Por que a Globo não
pauta esse debate? E ele reconheceu que esse debate jamais entrará na tela da
Globo, que esse debate nunca vai aparecer. Então, como o sujeito tem a cara de pau
de dizer que, no Brasil, existe censura? Eu deveria dizer-lhe: existe, sim, a do seu
grupo, a do seu patrão. É o seu patrão que está fazendo censura. Portanto, fica muito
difícil conseguir fazer essa discussão num cenário em que não se consegue trazer
esse assunto à baila.

Há dois momentos que talvez sirvam de referência para nós: o debate da TV digital
e o do marco civil da internet. O primeiro teve final inglório. Como dito no excelente
texto do Israel Bayma, a TV digital no Brasil nasceu analógica, porque, retirando-se a
alta definição, é a mesma de antes, não mudou rigorosamente nada. Escolhemos o
primeiro sistema de TV digital do mundo nipo-japonês. O governo insiste em chamar
de nipo-brasileiro, mas, como a parte brasileira ainda não é obrigatória, segue sendo
o primeiro modelo  nipo-japonês  do mundo.  É um fracasso total,  mas mobilizou  a
sociedade.  E agora  estamos  numa luta  que,  parece,  terá um fim  mais  positivo  e
vantajoso para a sociedade, que é a do marco civil.  Qual é a lição a se aprender
nesses  dois  momentos?  Conseguimos  traduzir  uma  pauta  técnica,  difícil,  em
questões mais concretas, que a sociedade civil conseguiu apreender de forma mais
real. Essa continua sendo uma das grandes dificuldades da nossa luta.

Um  segundo  aspecto  é  que,  nas  duas  questões,  conseguimos  sair  do  campo
específico dos movimentos sociais ligados à comunicação. Essa luta só vai prosperar
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quando for encampada pelo conjunto da sociedade civil, quando as pessoas tiverem
claro que o problema da educação, da saúde, da reforma agrária, do emprego no
Brasil  só será resolvido quando houver uma mídia democrática. Sem isso não se
pode resolver essas outras questões, porque não se consegue fazer o debate sobre
elas com a sociedade. Envolver o conjunto da sociedade e dar mais concretude a
essa pauta são as duas lições desses dois momentos - TV digital e marco civil da
internet - que nos dão algumas pistas de como alargar esse debate, mas seguem
sendo uma enorme dificuldade.

Foram  feitas  a  mim  duas  perguntas  rápidas  e  pontuais.  Você  mencionou  as
manifestações sindicais e o fato de só se poder entrevistar  o Paulinho,  da Força.
Essa é uma das debilidades de não termos um marco regulatório. Por exemplo, o
órgão  regulador  de  conteúdo  francês  -  na  França  existe  o  de  Telecom  e  o  de
conteúdo - monitora o noticiário em época de eleição para saber se ele está sendo
equilibrado e se não está concedendo 20 minutos para um e 2 minutos para outro.
Pode acontecer de o cara dos 2 minutos estar sempre sendo atacado e outro sempre
aparecer de forma elogiosa, que é como ocorre aqui e já está acontecendo agora. O
francês não se assusta com isso,  não fica pensando que o órgão regulador  está
censurando. Não, ele está cuidando para que o dono da empresa não faça censura,
para que o noticiário seja equilibrado. É claro que em determinado dia um pode ter 10
minutos e o outro, 12, mas, pode acontecer de, na média, um ter 20 e o outro, 2 - os
20 são sempre elogiosos, e os 2 sempre para tacar pau ou vice-versa. Aí se tem um
problema, e o órgão regulador intervém mesmo, sem nenhum problema.

Nós não temos legislação para isso. Não temos legislação para garantir questões
básicas de  direitos  humanos  na televisão.  É comum vermos coisas estranhas no
horário  de  meio-dia,  em  programas  especialmente  das  afiliadas  da  Globo  ou  de
outras emissoras, porque aquele é o slot em que ela pode colocar o conteúdo local.
Aí o sujeito tira o Globo Esporte ou algo semelhante e coloca um noticiário mostrando
estupro, dizendo que fulano foi acusado de alguma coisa, mostra a cara dele, e nunca
mais esse cara vai recuperar a sua idoneidade, seja ou não culpado. Em geral, são
negros, pobres. Não há regulação nenhuma para isso no Brasil.

A Bia,  que ainda falará aqui,  fez um estudo sobre o assunto e  poderá explicar
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melhor. Eu estava na banca da dissertação de mestrado profissional dela na FGV. Ela
dizia que só uma vez, se não me engano, partiu do Ministério das Comunicações uma
ação frente a uma questão de conteúdo. Foi o caso daquela repórter da Bandeirantes
da  Bahia  que  entrevistou  o  rapaz  acusado  de  ter  praticado  estupro.  Ela  o  ficou
humilhando o todo o tempo; ele chorava, não estava entendendo o que se passava. É
o único caso em que a ação partiu do Executivo. Em geral, quem tem esse tipo de
iniciativa é a Justiça, é o Ministério Público, provocado pela sociedade civil.

Uma última questão do pessoal do Mídia Ninja é sobre um teórico da comunicação
que acho brilhante, Adelmo Genro Filho, já falecido. Acho que ele escreveu apenas
um livro, mas é fantástico. Ele diz que as formas de conhecimento que produzimos
historicamente leem o real a partir  do universal, a partir  daquilo que permanece: a
ciência das leis, a religião dos dogmas. A partir disso é que lemos o real. Acontece
que o capitalismo foi dando uma mobilidade ao cotidiano, quando surgiu a demanda,
num  determinado  momento,  de  passar  a  ler  o  real  não  mais  por  aquilo  que
permanece, mas por aquilo que muda, pelo que é cotidiano. O jornalismo é, portanto,
a  primeira  forma de leitura  do  real  a  partir  do  fato  singular,  e  não mais  das  leis
universais. Isso não significa que o jornalismo mergulha e para no fato singular. Pelo
contrário, o jornalismo, a partir do fato singular, constrói vínculos com a conjuntura,
com o contexto, que são vínculos ideológicos e psicológicos. Há diversos tipos de
vínculos.

Pegando essa leitura, vemos que a dificuldade é compreensível, porque estamos
lidando com mídia que surgiu agora, como o Mídia Ninja e, portanto, não há uma
cobrança no sentido de dizer que vocês estão falhando. É um processo natural que
se vai construindo. Qual é a dificuldade do desafio a ser vencido? É o fato de que
retratar  o  imediato,  o  concreto  é  fundamental.  Vimos,  nas  manifestações  do  ano
passado, o papel fundamental dessa cobertura do fato real, do presente, suprindo um
papel que a mídia não dá conta. O que está faltando, qual é o desafio para começar a
criar os laços? O que você está vendo está ligado a que tipo de conjuntura? Vamos
debater  essas  questões,  vamos  trazer  à  pluralidade.  O  que  está  faltando  na
construção desse outro jornalismo, dessa mídia contra-hegemônica é a construção
dos laços, do entendimento, da percepção de que esses entendimentos são plurais.
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Podemos ver o mesmo fato, mas ocorrerão várias interpretações diferentes para ele.
Ou seja, é preciso construir os nexos causais entre os fatos. Não basta apenas estar
com  uma  câmera  ligada  mostrando  o  que  está  acontecendo,  embora  isso  seja
importantíssimo. É preciso começar a criar relações de contexto para essas imagens
que estão sendo transmitidas, porque envolve recursos, envolve gente. Isso é fazer
jornalismo de verdade, coisa que a grande imprensa não faz, porque o faz com o seu
sinal  ideológico  característico.  Eu  diria  que  esse  é  o  nosso  próximo  desafio  na
construção dessa mídia contra-hegemônica.

Desculpem-me por me alongar. Agradeço o convite. Como estou de férias, vou ficar
aqui durante todo o seminário. A partir de agora estarei assentando-me ao lado de
vocês,  ouvindo  os  expositores  e  aprendendo,  como  todos  vocês.  Agradeço  a
oportunidade de partilhar este debate com vocês. Quero dizer que, de uma forma ou
de outra, com todas essas dificuldades, essa não é uma fala minha nem de ninguém
da Mesa e não é uma fala pessimista. Pelo contrário, é um chamamento à ação para
dizer que nunca foi tão importante viver esse cenário de transformações e mudanças
de paradigmas  na comunicação  que o Sivaldo  apontou,  nunca foi  tão  importante
seguir na luta para realmente democratizar a comunicação no Brasil. Acho que demos
mais um passo debatendo essas questões. Muito obrigado.

O presidente - Obrigado, Gustavo Gindre e demais componentes da Mesa. Vamos
continuar o nosso trabalho à tarde. Peço ao pessoal que não se atrase porque o
debate será tão vibrante e com a mesma dimensão do que aconteceu nesta manhã.

À tarde teremos a participação de Marcos Dantas, professor titular de comunicação
da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ; da Renata Mielli, coordenadora-
geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação - FNDC; de Wilson
Gomes, professor titular de teoria da comunicação da Universidade Federal da Bahia;
e do Juarez Rocha Guimarães, grande companheiro e professor do Departamento de
Ciências  Políticas  da  UFMG  e  pesquisador  do  Centro  de  Estudos  Republicanos
Brasileiros. Estamos reiterando o convite a todos que participaram nesta manhã. Mais
uma vez, a Assembleia agradece.

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifesta  seus
agradecimentos  aos  expositores,  às  autoridades,  aos  telespectadores  da  TV
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Assembleia e ao público em geral  e convida a todos a participar,  a partir  das 14
horas,  neste  Plenário,  da  continuação  deste  ciclo  de  debates,  cujo  painel  será
“Democratização dos meios de comunicação e participação da sociedade”.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2014

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério Correia
Sumário:  Destinação da Interrupção dos Trabalhos  Ordinários  -  Composição da

Mesa - Palavras do Presidente - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos -
Palavras da Sr. Marcos Dantas - Palavras do Sr. Juarez Rocha Guimarães - Palavras
do Sr. Wilson Gomes - Palavras da Sra. Renata Mielli  -  Esclarecimentos sobre os
Debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O  presidente  (deputado  Rogério  Correia)  -  Destina-se  esta  parte  da  reunião  à

realização do ciclo de debates Comunicação, Regulação e Democracia, que possui
os seguintes objetivos: comemorar a Semana Estadual pela Liberdade de Expressão,
pela Democratização dos Meios de Comunicação e pelo Direito à Informação Pública,
instituída pela Lei Estadual nº 20.818, de 29/7/2013, debater a democratização e a
regulamentação dos meios de comunicação e debater o projeto de lei de iniciativa
popular da comunicação social eletrônica.

Composição da Mesa
O presidente - A presidência convida a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Marcos

Dantas, professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ; a Exma. Sra. Renata
Mielli, coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação
- FNDC; e os Exmos. Srs. Wilson Gomes, professor titular de Teoria da Comunicação
da UFBA; e Juarez Rocha Guimarães, professor do Departamento de Ciência Política
da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos Republicanos Brasileiros.
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Palavras do Presidente
Boa  tarde  a  todos.  Agradeço  aos  componentes  da  Mesa,  aos  professores  e

professoras por atenderem a nossa solicitação para o ciclo de debates Comunicação,
Regulação e Democracia.

Na  parte  da  tarde,  vamos  iniciar  com  o  painel  “Democratização  dos  meios  de
comunicação e participação da sociedade”. Já tivemos, na parte da manhã, um bom
debate iniciando os trabalhos. Foi coordenado pelo deputado Adelmo Carneiro Leão,
vice-presidente da Assembleia Legislativa, que está aqui conosco. Ele foi um dos que
se empenharam também para a realização desse ciclo.

Além de ter solicitado esse ciclo de debates, fui o autor da lei que instituiu a semana
de  liberdade  de  comunicação  em  Minas  Gerais.  Essa  lei  foi  sancionada  pelo
governador  no  ano  passado,  em  julho,  se  não  me engano,  e  esta  é  a  primeira
semana com a lei  vigorando.  É o primeiro ano em que estamos comemorando a
semana. Uma das questões para essa comemoração é a realização deste ciclo de
debates. N parte da manhã, tratamos do que existe de regulação em mídia do ponto
de vista internacional. Contamos com a presença de diversos palestrantes e tivemos
a experiência relatada pela professora da Argentina (Ornela Carboni), jornalista, que
está aqui também conosco.

A ideia agora, na parte da tarde, é aprofundar o tema “Democratização dos meios
de comunicação e participação da sociedade”. Sem sombra de dúvida, é um ponto
que  os  que estão  no  debate  reivindicam que  o  nosso  país  faça  com a  urgência
necessária. Não temos, no Brasil, uma democracia nos meios de comunicação. Isso
já foi dito na parte da manhã. Temos, praticamente, monopólios de comunicação. Do
ponto de vista político, ideológico, os meios de comunicação retratam quase que uma
visão única do País. Exatamente por não haver uma democratização econômica da
mídia  é  que  essa  concentração  acaba  se  colocando  como  possibilidade  e,
infelizmente, como realidade no Brasil.

Então, democratizar os meios de comunicação, longe de ser algo que censure a
mídia, é algo que amplia a democratização. A censura advém da forma mais moderna
do poder econômico. Essa é a maneira como a censura se expressa. Faço parte do
bloco da oposição Minas sem Censura. É muito claro o papel que a mídia tem - isso
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não é só em Minas Gerais,  mas aqui temos um exemplo talvez radicalizado - em
favor  de um determinado projeto político e social  no Estado. Portanto,  vozes que
discordam desse projeto são raras exceções e têm muito pouco espaço na mídia
oficial  ou  na  grande  mídia  mineira.  Essa  é  uma reclamação  e  uma constatação.
Precisamos, portanto, alterar do ponto de vista de discussão da mídia. Mas, como
disse, não é um problema apenas de Minas Gerais. Aqui dizemos que o problema se
agrava, até porque temos uma espécie de Goebbels das Alterosas, que comanda e
fiscaliza tudo - quem receberá ou não recursos, como funciona ou não. Já virou uma
espécie de chacota nacional, uma caricatura de como funciona a mídia, mas é um
problema nacional. Colocar o dedo nessa ferida não é fácil, porque se perde espaço,
se  é  perseguido,  mas  é  evidente  que  é  necessário  fazer  um  debate.  Por  isso
solicitamos de vocês que estão aqui conosco a parceria para que aprofundemos essa
discussão  e  vejamos  as  soluções,  principalmente  para  que  apresentemos  aos
brasileiros o que acontece com os meios de comunicação e possamos nos posicionar
quanto a que tipo de comunicação devemos ter no Brasil.

A companheira jornalista que veio da Argentina falou sobre isso. Ela contou o que
aconteceu lá. Ao debater a lei de meios na Argentina, o povo passou a saber quem
era quem, a quem pertencia determinado meio de comunicação, que posicionamento
político  ele  tinha  e  quais  eram  seus  interesses  econômicos  e  sociais.  Isso  é
fundamental para que as pessoas possam discernir e saber que tipo de comunicação
está chegando a elas. Esse debate é bastante apropriado para os dias de hoje e faz
parte  de  uma série  de  reformas  não  feitas  no  Brasil:  reforma  da  mídia,  reforma
agrária, reforma tributária, que divida a renda, e reforma política e institucional, que
leva a uma confusão na organização dos Poderes.

De manhã falei que a organização dos Poderes em Minas Gerais é um exemplo a
não ser seguido. O exemplo mais recente é que atualmente faz parte do governo do
Estado alguém que era o procurador-geral do Ministério Público em Minas. Agora ele
é  integrante  do  governo,  que  o  indicou  para  o  cargo  de procurador-geral.  Como
podemos  confiar  que  as  funções  do  Ministério  Público  sejam  exercidas  com
autonomia,  se  quem  sai  de  lá  imediatamente  adentra  um  determinado  tipo  de
governo? Há, no mínimo, uma confusão entre os governos. É a substituição da tese
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da separação dos Poderes de Montesquieu pela tese dos três mosqueteiros: um por
todos, todos por um. Acabamos vivendo um Estado de exceção. Esse é um debate
vivo entre nós.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - Antes de iniciar o debate, vamos fazer alguns esclarecimentos. Após

as exposições, abriremos espaço para a apresentação de perguntas aos participantes
da Mesa, por escrito ou oralmente, e de outras enviadas pelo formulário disponível
pela internet, no portal da Assembleia Legislativa.

Para melhor organizarmos os debates, os participantes poderão encaminhar suas
perguntas por escrito, no formulário próprio, a ser distribuído pela equipe de apoio. Os
que  desejarem  fazer  intervenção  oralmente,  favor  especificar  isso  no  formulário,
devendo, para registro, entregar o conteúdo ou o resumo da intervenção também por
escrito.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar.
Estamos  transmitindo  ao  vivo  para  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais.  O  portal  da
Assembleia é www.almg.gov.br. Basta abrir o link com o formulário de participação e
enviar sua contribuição.

A Assembleia Legislativa está com uma ferramenta nova, que estamos explicando
aos telespectadores. É a opinião sobre projetos em tramitação. Por meio dessa nova
ferramenta,  todo cidadão pode acessar  o portal  da Assembleia e opinar  sobre os
projetos que estiverem em discussão. Pode dizer se é a favor ou contra o projeto e
escrever  algum  comentário;  pode  também  se  mostrar  favorável  ou  contrário  a
comentários  feitos  por  outros,  etc.  Para  dar  sua  opinião,  acesse  o  portal
www.almg.gov.br,  clique  em  “Participe”  e  dê  sua  opinião  sobre  os  projetos  em
tramitação;  acesse “Participe”  e  comente.  Esses comentários  e  os  projetos  de  lei
também são repassados aos deputados. É mais uma experiência e uma ferramenta
que estamos oferecendo ao público.

Iniciaremos  agora  o  painel  “Democratização  dos  meios  de  comunicação  e
participação da sociedade”. Com a palavra o Sr. Marcos Dantas.

Palavras do Sr. Marcos Dantas
Boa tarde a todos e a todas. Agradeço aos deputados Rogério Correia e Adelmo
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Carneiro Leão o convite. Também agradeço aos companheiros e companheiras de
Minas  Gerais  o  convite  e  por  participar  deste  debate  na  Assembleia  Legislativa.
Cumprimento a Assembleia por  promover  esta discussão,  que é muito  importante
para nossa sociedade, e sobretudo pelo envolvimento político dos órgãos legislativos,
como também seria dos órgãos judiciários, em um debate que interessa a todos nós.

Cheguei no final do debate da manhã e ouvi várias perguntas que colocavam em
questão como mobilizar a sociedade para o debate. Parece-me que esse é um tema
ou um dos temas do nosso painel à tarde. Esse é um problema que particularmente
eu, na condição de professor - o uso do cachimbo faz a boca torta - não posso perder,
em  meu  lugar  de  fala  como professor,  pesquisador  e  estudioso  dessa  temática.
Nessa condição, vou tentar fazer algumas formulações que, tenho certeza, não vão
dar  respostas; aliás, provavelmente estabelecerão mais  algumas perguntas. Então
vou jogar um bando de provocações para vocês.

Primeiro, a gente realmente precisa entender o papel dos meios de comunicação
em  nossa  sociedade.  Estou  convencido  de  que  há  uma diferença  brutal  entre  a
deontologia dos meios de comunicação, especificamente da imprensa, e a própria
crença deontológica que a sociedade em geral alimenta e reproduz e o efetivo papel
que eles cumprem na sociedade. Na verdade, hoje temos uma estrutura, que não é
nacional... Aliás, esse é outro problema que quero abordar: discutimos sobre o Brasil
como  se  ele  fosse  algo  longe  do  mundo;  ficamos  muito  preocupados  com  uma
reforma no Brasil, deixando de pensar na realidade mundial. Mas, retomando, temos
uma estrutura industrial,  no mundo e no Brasil,  que tem como produtos, se posso
chamá-los  assim,  aquilo  que  um  pensador  francês  de  nome  Guy  Debord,  que
precisaria ser mais bem conhecido entre nós, chamou de espetáculo.

Penso nisso exatamente quando estamos às vésperas de uma Copa do Mundo de
futebol, que vai se realizar em várias cidades brasileiras, entre elas Belo Horizonte, e
que  está  provocando  enormes  mudanças  nessas  localidades.  Em  nome  desse
evento, estão derrubando e reconstruindo estádios de futebol; ele está provocando,
ou deveria provocar, obras nos aeroportos, nas estradas, nas ruas, nas avenidas, etc.
Por quê? Por que um evento como esse, antes mesmo de ser iniciado, já produziu
receitas  de  mais  de  U$3.000.000.000,00  para  a  Fifa,  mesma  receita  que  a  Fifa
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angariou com toda a Copa da África do Sul? Ou seja, dessa vez deverá arrecadar o
dobro. Nas últimas Olimpíadas, em Londres, o Comitê Olímpico Internacional também
auferiu receitas na casa de U$3.000.000.000,00. O que mobiliza tanto? O que é essa
receita? Ninguém vá pensar que essa receita vem de ingressos. O que paga isso são
as marcas industriais e financeiras que patrocinam o evento. É a cerveja; é a roupa,
fantasiada de material esportivo; é o banco; é o turismo. É um conjunto enorme de
processos produtivos que, por meio de um espetáculo como a Copa do Mundo, as
Olimpíadas, de inverno ou de verão, os shows de música, as novelas e até mesmo os
noticiários  de  televisão  e  tantas  outras  coisas  que  nos  mobilizam,  mantêm
funcionando  o  sistema  capitalista.  Para  falar  em  poucos  minutos,  criam  uma
mentalidade, uma cultura, um cotidiano social e comportamental ligado ao consumo,
porque, se não houver consumo, as indústrias e os serviços não produzem e não
vendem.

O consumo está, em parte, ligado à renda, sem dúvida. É preciso ter algum dinheiro
para consumir, mas, se não tiver uma motivação para consumir, você vai colocar o
dinheiro  no  colchão.  É  preciso  criar  essa  cultura.  E  ela  vem  sendo  criada  na
sociedade ocidental não agora, nos últimos 10, 15 anos, mas desde os anos 1920,
por  meio  das  primeiras  organizações  radiofônicas,  por  meio  do  início  e
desenvolvimento do cinema hollywoodiano,  por meio da indústria pornográfica, por
meio  da  criação  de  todo  um  processo  de  identidade  social  ligada  à  produção  e
reprodução  não  só  do  trabalho  para  consumir,  mas  do  trabalho  de  consumir.
Podemos colocar isso num rótulo chamado espetáculo.

É para isso que existem os meios. Eles são exatamente os meios - sem trocadilho -
entre esse processo de produção e o público consumidor. Eles se organizam para
isso.  Estou  querendo  falar  isso  de  forma  meio  provocativa,  porque,  se  eles  se
organizam para isso, eles não se organizam para a democracia, o que talvez seja o
equívoco de falar democratização dos meios. Esses meios que estão aí se organizam
para o mercado, para a produção e reprodução do mercado. E não é só um sistema
brasileiro. Falamos muito da Globo, não é? A maior corporação midiática mundial é
americana,  a  chamada  Comcast  Universal,  cujo  faturamento  está  na  faixa  de
US$56.000.000.000,00. Isso é mais que o dobro do faturamento de toda a indústria
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midiática  brasileira,  ou  seja,  mais  que  o  dobro,  pois  o  faturamento  da  indústria
midiática  brasileira  deve  estar  na  faixa  de  US$15.000.000.000,00,
US$16.000.000.000,00,  a  Globo,  a  Bandeirantes,  o  SBT,  mais  o  cinema,  as
consignações de filmes, editoras, jornais. Se juntar tudo isso, não deve dar 20% da
Comcast.

O segundo grupo é a Walt Disney - conhecida nossa -, que, há um ou dois anos,
faturava US$41.000.000.000,00 e está presente na casa de boa parte de todos nós,
como também a Universal.

O terceiro grupo é o Google. Como o Google fatura tanto com tanta coisa de graça:
US$37.000.000.000,00! De onde vem essa receita? Certamente não é com minhas
buscas acadêmicas, mas com aquelas que as pessoas fazem para encontrar o que
comprar, com a publicidade que ele veicula quando você faz uma busca de qualquer
coisa. É aí  que está a fonte de receita.  E por aí  eu poderia ir...  Das 10 maiores
empresas  de  corporações  midiáticas  globais,  7  são  dos  Estados  Unidos.  Das  50
maiores, a grande maioria é dos Estados Unidos, países europeus, Coreia, Japão, e
2  são  latino-americanas.  Entre  as  50  maiores,  não  há  africana,  não  há  asiática,
exceto se eu considerar, claro, China e Coreia. E, se não me engano, não tem nem
indiana. Entre as 50 maiores, há 2 latino-americanas, sendo que uma é a Globo, em
25º lugar, e a outra a Televisa, que é mexicana, em 30º lugar.

Esse  sistema  veio  operando,  nos  últimos  15  ou  20  anos,  num  processo  de
transformação da sociedade capitalista  global,  de reestruturação geral  do sistema
capitalista, uma grande mudança nos marcos institucionais das comunicações, até
para que ele  pudesse se montar  como tal.  Essa mudança geral  que se deu nos
Estados Unidos, na Europa, e que mais ou menos vem se dando no Brasil de uma
forma muito  fragmentária,  tem  uma característica  que  eu  consideraria  central.  As
comunicações eram vistas, até os anos 1980, como um serviço público, em todos os
países do mundo, ainda que eventualmente prestado, como em alguns países, por
exemplo, Estados Unidos e Brasil, por empresas privadas.

Não estou falando só de radiodifusão, mas também de comunicações. Basicamente
era telefonia de um lado e rádio e televisão de outro. As mudanças que ocorreram de
lá para cá: as comunicações deixaram de ser vistas no mundo como serviço público e
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passaram  a  ser  vistas  como  um  serviço  do  mercado,  exatamente  destinado  ao
consumidor. Se você é consumidor, será atendido na condição de cliente; se você
não é consumidor, não será atendido, como tantas outras coisas não são atendidas
na sociedade. E as legislações que existem por aí vieram mudando nessa direção,
sendo que nessas mudanças ocorreram processos diferentes nos Estados Unidos e
na  Europa.  Até  porque  nos  Estados  Unidos  e  na  Europa  já  havia  um  processo
diferente  anteriormente.  Na  Europa,  até  os  anos  1970,  1980,  a  radiofusão  e  a
telefonia eram controladas por monopólios estatais, e aí o processo de transição teve
de lidar com os monopólios estatais;  já nos Estados Unidos eram controladas por
monopólios privados, e aí a transição teve de lidar com os monopólios privados.

Nesse processo de transição, os Estados Unidos liberaram geral e abriram uma
enorme  suposta  concorrência,  que  permitiu  uma  rearrumação  dos  sistemas  de
comunicação  das  estruturas  empresariais  e  exatamente  a  emergência  de
conglomerados, como os que acabei de citar - Comcast, Time Warner, Disney, Google
e tantos outros. O processo europeu envolve um conjunto de tensões próprias da
Europa, sendo necessário considerar essas tensões; considerar as negociações com
os sistemas estatais que lá existiam, os ditos públicos; os interesses nacionais e até
os interesses regionais; o estado de bem-estar social, que não foi de todo dissolvido;
e os partidos ideologicamente fortes de esquerda, ainda que bastante discutível, mas
que não deixa de ter suas marcas, sua história, suas tradições. O processo europeu
levou a uma regulamentação muito interessante para esse novo ambiente, no sentido
de introduzir competição definida como pluralidade de vozes. Então era necessário
haver um sistema que garantisse uma diversidade de falantes, de atores, incluindo
não só empresas como também comunidades, grupos sociais, partidos políticos, uma
série  de  coisas  assim.  Para  construir  um  sistema  com  essa  diversidade,  eles
introduziram um modelo chamado “regulação por camadas”, em que se tenta separar
a atividade de gestão de infraestrutura da atividade de produção e programação de
conteúdos. E estamos no meio de um debate no Brasil em cima disso, que é o Marco
Civil  da  Internet.  Exatamente  quando  se  fala  em  neutralidade  de  rede,  estamos
falando de regulação por  camadas,  separando  quem gerencia  a  infraestrutura  de
quem gerencia a produção e a programação de conteúdos.
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A Lei  nº  12.485  também  tentou  introduzir  entre  nós  a  regulação  por  camadas,
separando quem tem a infraestrutura de quem produz e programa conteúdo. É claro
que todos esses processos depois têm as regulações e as práticas, que dirão se
funcionará ou não. Mas, quando se faz essa separação, acredita-se que pelo menos
se abre espaço para a diversidade, para maior manifestação de pluralidade cultural
na  sociedade.  Nesse sentido é que há hoje,  no Brasil,  a  Lei  nº  12.485;  estamos
discutindo o Marco Civil da Internet; e nós construímos - falo nós porque participei um
pouco  do  processo  -  um  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular,  que  também  tenta
conduzir na direção da regulação por camada, separando quem produz e programa
de quem tem a infraestrutura.

Dando  um  exemplo  concreto,  isso  implica  o  seguinte:  a  BBC não é  mais  uma
emissora  de  televisão,  ela  não  detém  mais  as  frequências.  Quem  detém  as
frequências é outra empresa,  que já mudou de nome muitas vezes -  chamava-se
Crown  Castle  até  cinco  anos  atrás.  A  BBC  é  uma  empresa  de  produção  e
programação. A frequência atmosférica pertence a um operador de rede. Hoje, na
Europa,  não  existe  mais  emissora  de  televisão  aberta  que  detenha  frequência
atmosférica; está sempre na mão de operador de rede. Para dar um exemplo, fazer
uma analogia fácil de entender: é como quem controla a estrada e quem controla o
ônibus  e  o  caminhão.  O  concessionário  da  estrada  não  é  o  dono  da  frota  de
caminhão; o dono da frota de caminhão não é o concessionário da estrada. Essa
separação permite que haja várias frotas de caminhão circulando na mesma estrada,
porque todas pagam o mesmo pedágio.

Essa separação seria hoje um princípio que, embora não rompa com os marcos
liberais - não estou falando da ruptura dos marcos liberais -, embora não questione
toda a  lógica  do  espetáculo,  pelo menos pode introduzir  nessa lógica  uma maior
diversidade de produtores e  programadores  se existir  na sociedade um  processo
mobilizado para isso.

É fácil explicar o processo europeu. Em cada país europeu há 10 línguas diferentes.
Veja a Espanha,  por  exemplo,  a Bélgica,  o que viraram os Bálcãs. Há processos
comunitários, regionalizados, localizados, sem falar que a comunidade europeia tem
mais de vinte países. Então existe um grande esforço para que essas diversidades
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estejam presentes dentro de um cenário privatizado de comunicações. E existe todo
um  esforço  para  que  a  cultura  europeia  possa  resistir  a  essa  força  da  indústria
cultural estadunidense a serviço do espetáculo. Então, a legislação trabalha o que
chamam de televisão sem fronteiras, mas é uma televisão sem fronteiras para dentro
da  Europa,  porque,  para  fora,  há  fronteira,  sim,  que  é  a  política  de  cotas  que
tentamos introduzir no Brasil com a Lei no 12.485.

Particularmente,  sou muito  cético quando se  fala em democratização.  Podemos
introduzir  a  diversidade? Sim.  Podemos  introduzir  a  pluralidade? Sim,  desde que
trabalhemos entendendo a lógica do sistema, entendendo a lógica da sociedade.

Muito se falou dos rolezinhos que acontecem por aí. O que é o rolezinho? É um
questionamento da sociedade ou é uma reivindicação “também quero ser parte dessa
sociedade de consumo”? Ou é também, portanto, um envolvimento na mesma lógica?
Hoje  não  estamos  discutindo  alternativas,  e  isso  me  preocupa.  Não  estamos
discutindo alternativas. Se não estou discutindo alternativas, na realidade, no Brasil
atual podíamos avançar. Há argumentos lógicos para avançar nessa realidade não
questionando muito além disso? Se você tem esse processo de convergência,  se
você está discutindo o marco civil, se você tem a Lei no 12.485... E digo mais: a Lei
no 12.485 regula o que seriam hoje vinte e poucos por cento do mercado audiovisual
brasileiro,  em  termos  de  número  de  residências.  A televisão  por  assinatura  está
presente  hoje  em  vinte  e  poucos  por  cento  dos  lares.  Mas  ela  vem  crescendo
aceleradamente.

Hoje, no mundo, a maioria dos lares -  mais de 50% ou talvez 55% deles - tem
televisão por assinatura. Tem-se uma presença forte da chamada televisão aberta,
resquício de outros tempos, na América Latina, incluindo o Brasil. A tendência é que
essa televisão aberta que conhecemos desapareça daqui a algum tempo. Sem falar
no telefone, que desaparecerá daqui a pouquinho.

Então há um processo, uma dinâmica da sociedade. Se começo a pensar que estou
discutindo uma regulação, esta não é para daqui a um ou dois anos, mas para os
próximos 15, 20 e 30 anos, assim como a lei de 1962, que, teoricamente, ainda está
em vigor até hoje - aliás, durante pelos menos 30 anos, esteve em vigor mesmo.
Essa regulação, que deve durar e ter uma solidez para enfrentar as dinâmicas dos
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próximos 10, 15, 20 e 30 anos, é para um sistema em que não se está mais operando
com o princípio do espectro restrito e escasso, que era a regulação da radiodifusão
tradicional.  Acabou-se  a  escassez  do  espectro,  pois  se  tem  cabo,  satélite,
smartphone. A escassez é de quê? A escassez é exatamente de diversidade cultural.
Essa é a escassez. Porque, na medida em que se tem uma Comcast,  uma Time
Warner, uma Disney e uma Globo introduzindo um padrão de mercado, troca-se de
canal e é tudo a mesma coisa. Quer dizer,  tem-se 150 canais e é tudo a mesma
coisa. A escassez não é de espectro. A regulação não é no espectro, mas exatamente
na diversidade e assegurar que, nos cabos, nos satélites e no smartphone, possamos
ter maior acesso às coisas. Aí, o princípio da neutralidade de rede é um ponto de
partida importante, porque hoje se têm acordos como teve... Outro dia me ligou um
jornalista, ou uma jornalista,  para falar  do Bradesco e da Netflix,  nos EUA, como
operadoras de telecomunicações. A Netflix paga à operadora para que esta torne seu
tráfego  mais  veloz.  Isso  é  quebra  da  neutralidade  de  rede.  Isso  é  exclusão  da
concorrência. Vamos usar o discurso deles. Aí, vou me tornar sócio da Netflix porque
baixo  o  meu  filme  mais  rápido.  Obviamente,  ela  está  me  cobrando  o  que  está
pagando. Além disso, isso também está levando o tráfego para a operadora que está
interessada nele. Então há uma associação aí.  Quando se tem um grupo como o
Comcast  e  a  Universal...  O  que  é  Comcast?  É  a  maior  rede  de  televisão,  de
infraestrutura de cabo dos EUA. Universal é um extraordinário estúdio hollywoodiano.
Nessa associação, ainda tem a NBC, que é a maior rede de televisão dos EUA.

Então,  quando se introduz a neutralidade de rede, pelo menos se tenta quebrar
essa verticalidade. Com isso, pode-se conter o ponto de partida, e não de chegada,
para introduzir outros elementos na legislação que lhe permita pelo menos construir
elementos de diversidade. Aí, tudo bem, pois se trata de cotas nacionais, regionais e
linguísticas, e um bando de outros elementos que você pode introduzir na legislação
no intuito de pelo menos construir uma diversidade dentro dela, uma concorrência.
Além disso, permitir o aparecimento do pequeno empresário, do empreendedor, da
comunidade e de todo esse tipo de espaço numa lógica de sociedade.  Conforme
acabei  de  dizer,  ninguém  está  discutindo  a  própria  lógica  dessa  sociedade  do
espetáculo e de Copa do Mundo. Esses meios e - diria mais - os seus profissionais
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estão  aí  para  produzir  isso  e  não  outra  coisa.  Portanto,  estão  profundamente
imbuídos dessa lógica, mesmo que o discurso seja o da neutralidade opinativa, seja
todo  aquele  discurso  positivista  da  neutralidade  informativa  e  da  objetividade
jornalística. É todo um discurso positivista dentro de uma lógica não questionada e de
um campo não questionado. Não entrei muito em detalhes sobre isso. Continuo não
discutindo temas a respeito dos quais outros companheiros da Mesa poderão falar
mais.

Para fechar, quero dizer que temos um artigo na Constituição Brasileira para o qual
chamo a atenção - não acompanhei toda a discussão da manhã porque cheguei no
final  -,  introduzido  em  uma  dessas  reformas,  que  fala  da  comunicação  social
eletrônica, que diz que a comunicação social eletrônica será regida pelos princípios
do art. 221, pensando na velha radiodifusão - estou falando dessa expressão: velha
radiodifusão -, que tende a desaparecer com o tempo. Posso dizer aqui, digo isso nas
linhas tantas de um livro meu, que o projeto da Globo não é continuar com frequência
- é claro que ela vai defender a sua frequência enquanto puder -, mas ser uma grande
produtora de conteúdo. É para isso que ela tem o Projac. Ela já está sabendo que a
tendência é a televisão por assinatura, a internet, a tendência são essas coisas, e o
que ela tem de ser é uma produtora, como a Disney, disputando um mercado.

Sobre esse item, se não me engano, o art. 223 da Constituição, em um dos seus
parágrafos, diz que a comunicação social eletrônica será regida pelo art.  221, que
todo mundo conhece,  que estabelece os princípios  da  radiodifusão.  Isso  significa
dizer que a internet tem de obedecer aos princípios da radiodifusão, que seriam da
radiodifusão, que a TV por assinatura tem de obedecer aos princípios da radiodifusão.
Por  TV por  assinatura  entenda-se TV digital.  Enquanto  os  projetos  da  TV digital,
sobre os quais falamos aqui, eram só da TV digital terrestre ou TV digital aberta, e só
se discutiu isso como modelo japonês, a TV digital já está na TV por assinatura, e o
padrão  tecnológico  é  o  DVD europeu;  ninguém discutiu  isso.  Como vai  ser  essa
divisão no Brasil daqui a pouco? Sinceramente não sei.

Os nossos radiodifusores - às vezes converso com alguns deles - acreditam que a
televisão ainda sobreviva algum tempo. É possível que dure enquanto eles estiverem
na ativa,  antes de virarem aposentados. Aí entra aquela velha lógica do Luiz XV:
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“Après  moi,  le  déluge”,  “depois  de  mim,  o  dilúvio”.  Enquanto  eles  estão  aí,  vão
defendendo o modelo que se instituiu neste país, em que você está seccionando as
chamadas novas mídias, introduzindo legislações para ela, como a Lei nº 12.485, do
marco civil, e a velha mídia ainda permanece no código de 1962, enquanto ela puder
sobreviver.

Penso que teríamos de começar a trabalhar mais o art. 223, trabalhar mais uma
lógica convergente e colocar em nossas discussões não apenas a democratização
olhada como democratização da radiodifusão aberta, mas também a democratização
se  for  possível,  ou  pelo  menos  a  diversidade,  as  comunicações  públicas,
comunitárias,  regionais,  olhadas  sob uma lógica  convergente,  olhadas  dentro dos
smartphones, do cabo do satélite, porque é o que vem por aí. Esse é exatamente o
futuro,  enquanto  não pudermos  pensar  em um outro  futuro  que supere  a  própria
sociedade do mercado e a sociedade do espetáculo. Aí seria uma utopia, sobre o que
não daria para falar nem em 30 minutos, e acredito que nem em 30 horas hoje em
dia. Muito obrigado.

O presidente - Muito obrigado, Prof. Marcos Dantas. Com a palavra, o Sr. Juarez
Rocha Guimarães.

Palavras do Sr. Juarez Rocha Guimarães
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos deputados Adelmo e Rogério Correia

o  convite  para  participar  desta  reflexão  tão  importante,  tão  decisiva  para  a
democracia brasileira e compartilhar essas reflexões com o Prof. Marcos Dantas, que
é uma referência nos estudos da economia política da comunicação; à Renata Mielli,
que coordena essa campanha tão decisiva para a democracia brasileira; e ao Prof.
Wilson Gomes, com quem tivemos o prazer de compartilhar recentemente um debate
semelhante no Rio Grande do Sul, no ano passado.

Como professor  de  ciência  política,  preparei  uma pequena  intervenção sobre  o
tema “Democratização dos meios de comunicação e a participação da sociedade”, a
partir  do  lugar  onde  estou,  a  ciência  política.  A partir  do  trabalho  de  pesquisa
conceitual,  que  resultou  no  livro  A  corrupção  da  opinião  pública:  uma  defesa
republicana da liberdade de expressão, em coautoria com a Profª. Ana Paula Amorim,
e no livro Liberdade de expressão: as várias faces de um desafio, organizado com o
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Prof.  Vinícius  de  Lima,  com  financiamento  da  Fundação  Ford,  chegamos  a  três
conquistas importantes. O trabalho do diagnóstico é muito convergente com o que foi
expresso pelo Prof. Marcos Dantas, que chega às mesmas conclusões pelo caminho
da economia política. Isto é, está nos sendo imposto um padrão comercial que resulta
de  uma  hiperconcentração  de  capital  internacional  e  nacional  nos  meios  de
comunicação.  Chegamos  a  essas  mesmas  conclusões  pelo  caminho  da  ciência
política e por uma reflexão na linguagem da filosofia política.

A primeira dessas conquistas é a seguinte: que a comunicação é um fundamento da
política, e a política, um fundamento da comunicação. Trata-se de uma relação da
ordem de fundamentos e não apenas de áreas interdisciplinares ou relacionais na
reflexão e na práxis humana. Penso que isso não está posto entre nós.  No meu
próprio departamento, por exemplo, apesar de compartilharmos o mesmo andar com
a comunicação, pude participar, pela primeira vez, de um seminário de comunicação
com  os  colegas  da  área,  no  ano  passado,  depois  de  18  anos  de  convivência
universitária, tal o distanciamento entre os departamentos, entre as áreas de reflexão.

A liberdade  de  expressão  é  instituinte  da  liberdade  do  cidadão.  Ela  institui  a
liberdade do cidadão. Não se pode instituir o cidadão sem o direito público de falar e
ser ouvido. Não pode haver soberania popular sem a sua dimensão discursiva. Isto é,
a  democracia  do  corpo  político  depende  da  formação  de  uma  opinião  pública
democrática.  Isso também não está posto na normalidade da ciência política.  Há
entre nós um professor de Brasília, Luiz Felipe Miguel, que escreveu, há cerca de 10
anos, um ensaio que teve um impacto importante na nossa área e falava exatamente
sobre o déficit comunicativo das teorias democráticas. Isto é, essas teorias colocam,
marginalizam ou tratam a questão comunicativa como uma questão à parte.

A segunda conquista  do  nosso trabalho  de  pesquisa  é  o  diagnóstico  feito  pela
ciência política de que a crise de representação dos partidos políticos e a crise da
formação da opinião pública democrática nos sistemas contemporâneos são irmãs
siamesas. Isto é, são geneticamente estruturadas e se retroalimentam. Teremos de
complementar a exposição do Prof. Marcos Dantas, indicando então que, a partir de
um  processo  de  concentração  na  área  mercantil  da  comunicação,  produziram-se
mudanças  importantes  na  regulamentação  democrática  nos  Estados  Unidos  e  na



1544
____________________________________________________________________________

Europa. Deveremos inserir isso no período de hegemonia da tradição neoliberal, que
provocou semelhante processo de desregulamentação e privatização em todas as
áreas da democracia. Assim, a crise de representação política e a crise de formação
da opinião pública democrática são irmãs siamesas e se retroalimentam.

Se  a  crise  deriva  do  fato  de  que  alguns  interesses  e  valores  estão  super-
representados e os  valores e interesses das maiorias  estão sub-representados,  a
crise da formação da opinião pública deriva de sua corrupção. Isto é, rigorosamente
falando, a supervoz de uma minoria rentista e poderosa está silenciando a voz da
maioria,  está interditando sua agenda,  está censurando as fontes plurais  de suas
informações  e  opiniões,  está  secando  os  espaços  públicos  de  reflexão.  Esse
subsistema autonomizado tem hoje seus interesses políticos e econômicos cruzados
com o subsistema comunicativo autonomizado da participação cidadã. Isto é, há um
cruzamento  de  interesses  e  redes  políticas  entre  esse  sistema  de  comunicação
descrito pelo Prof. Marcos Dantas e os arranjos políticos dominantes nos países em
geral e nas democracias ocidentais. Isso responde pela crise de representação dos
partidos e pela crise do próprio processo de soberania popular. Se não fosse assim,
não  entenderíamos  por  que  partidos  que  defendem  políticas  de  austeridade
francamente  contrárias  aos  interesses  da  maioria  conseguem  ser  vitoriosos  em
eleições.  Por  que  conseguem? Por  que,  depois  de  o  povo  grego  realizar  tantas
greves  gerais,  um  partido  que  defende  medidas  econômicas  extremamente
antipopulares ainda consegue ser majoritário? Porque esses partidos detêm a agenda
e o controle das informações e do processo de formação da opinião pública.

A terceira conquista que resultou dessa pesquisa teórica é a afirmação analítica
normativa de que,  se a luta pelo direito  universal  de voto centralizou  as energias
democráticas de  meados do século  XIX a  meados do seculo  XX,  hoje a  agenda
central é a luta pela universalização do direito de voz pública, o direito de o cidadão
falar e ser ouvido em público. A ausência desse direito estrutura todos os impasses
contemporâneos do que podemos chamar de a republicanização das democracias.
Isto  é,  se  olharmos  cada  um  dos  impasses  dos  sistemas  democráticos
contemporâneos, veremos lá o impasse comunicativo presente. Por isso, da mesma
maneira que antes, quando a maioria da população - os trabalhadores, as mulheres e
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os  negros  -  não  tinha  direito  de  voto,  o  sistema  político  não  expressava  seus
interesses. Hoje é necessário conquistar o direito de voz pública para que o processo
da soberania popular expresse as vontades, os interesses e os valores das maiorias.

É  a  partir  dessas  três  conquistas  teóricas  que  compreendemos  a  importância
fundamental para a democracia brasileira do projeto de lei de iniciativa popular por
uma mídia democrática, formulada pela campanha, para expressar a liberdade, uma
nova lei  para um novo tempo. A sua vitória possível condiciona profundamente as
lutas  fundamentais  desse  novo  ciclo  histórico  de  lutas  pelos  direitos  do  povo
brasileiro.

São  três  pilares  fundamentais.  Cremos  que  o  princípio  geral  que  orienta  esse
projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  é  o  fundamento  de  que,  para  ser  livre,  a
comunicação  deve  ser  publicamente  democrática,  isto  é,  organizada  pelo  direito
público  e  não  pelo  arbítrio  do  Estado,  nem  pelas  dinâmicas  concentradoras  de
mercado, como bem descreveu o Prof. Marcos Dantas.

Desse  princípio  geral,  do  princípio  público  da  comunicação  derivam  propostas
fundamentais em três áreas. Em primeiro lugar, há a proposição de que a propriedade
dos meios de comunicação seja 1/3 pública, de canais públicos e comunitários; 1/3 de
sistemas privados, de empresas com fins lucrativos; e 1/3 do sistema estatal. Ela é
submetida  a  uma  lógica  pluralista,  isto  é,  não  é  controlada  arbitrariamente  por
governos.

Essa desprivatização dos meios de comunicação, a partir de um princípio pluralista
do  conceito  de  propriedade,  combina-se  com  o  estabelecimento  de  critérios  que
inibem  a  cosmopolização  e  o  domínio  cruzado  das  redes  em  suas  diferentes
modalidades. Creio que aqui esse projeto incide exatamente sobre a questão posta
pelo Prof. Marcos Dantas, isto é, o fundamento da infraestrutura das comunicações.
Se nós não a tornamos pública, se sua dinâmica continua sendo controlada de cima,
fora dos princípios democráticos,  então todo o princípio de democratização é, por
natureza, limitado.

A  segunda  proposta  fundamental  é  a  defesa  do  pluralismo  político,  religioso,
cultural, étnico, de gênero e regional dos conteúdos midiáticos, isto é, propõe-se inibir
as  tendências  de  convergências  midiáticas,  no  caso  brasileiro,  de  uma visão  de
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mundo  cerradamente  neoliberal  que  domina  os  meios  de  comunicação.  São
programaticamente  neoliberais,  são  editorialmente  neoliberais,  são  de  conteúdo
fundamentalista, quando são controladas por seitas religiosas, e são profundamente
americanista,  a  ponto  de  existir  um  Canal  Brasil  no  Brasil  para  que  assistamos,
predominantemente, a conteúdos brasileiros.

Imaginem isso nos Estados Unidos. Imaginem se os Estados Unidos chegariam a
um contexto, a uma situação em que os americanos tivessem o Canal  EUA para
assistirem à programação.  Vejam se isso é  possível!  Além de programaticamente
neoliberal,  fundamentalista  religiosa,  americanista  nos  modos  de civilização,  essa
mídia é branca, ela não deixa penetrar as razões profundas dos negros, dos mulatos,
dos índios, daqueles que são oprimidos no Brasil.

Registramos no livro que organizamos com o Prof. Venício, por meio de um artigo
da Profa. Luciana, que os índios guaranis tiveram de se suicidar para serem ouvidos
na  democracia  brasileira  sobre  questões  básicas  de  sobrevivência.  Essa  mídia  é
muito fechada, etnicamente branca e machista. É profundamente machista e centrada
no Sudeste.

O Brasil é hoje definitivamente muito mais antineoliberal, aberto ao sincretismo e ao
ecumenismo religioso, cioso de suas raízes e singularidades civilizatórias; é mais não
branco e pluriétnico, aberto à expansão das identidades autônomas das mulheres e
diverso em suas culturas regionais do que figuram, repõem e estreitam as vozes e
imagens do oligopólio das mídias do nosso país.

A terceira  proposta  fundamental  desse  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  é  a
necessidade da regulação democrática dos conteúdos da mídia, isto é, a partir de
uma posição radicalmente contrária a qualquer forma de censura, seja do Estado ou
da empresa, estabelecendo parâmetros democráticos em temas tão fundamentais,
como a  efetividade  do  direito  de  resposta,  a  proibição  dos  discursos  do  ódio,  a
limitação  da  propaganda  para  crianças,  a  proteção  à  privacidade,  o  estímulo  à
acessibilidade de comunicação pelos deficientes. Esse projeto de iniciativa popular
amplia o pluralismo, como dito aqui pelo deputado Rogério Correia, e não tem nada a
ver  com censura.  É exatamente  o  contrário  da  censura  cotidiana praticada pelas
empresas de comunicação neste país.
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Hegemonia  republicana.  A  análise  do  atual  momento  vivido  pela  sociedade
brasileira, com suas conquistas, seus impasses e esperanças, leva-nos a afirmar que
estamos no campo da luta pela comunicação democrática. Estamos saindo de um
impasse  dialógico  imposto  pelas  empresas  midiáticas  para  um  nítido  início  de
campanha pública para estabelecer a hegemonia republicana, isto é, a hegemonia do
direito público, do direito à voz pública no Brasil. Temos a certeza de que a campanha
conseguirá  1.300.000  assinaturas.  Ela  não  deve  ser  interpretada  como  uma
campanha isolada e solitária diante das outras lutas pelos direitos que ocorrem hoje
no Brasil. As manifestações de junho, se corretamente interpretadas, iniciam um novo
ciclo de lutas do povo brasileiro pela ampliação da democracia contra a corrupção e
pela  afirmação  de  direitos  públicos  essenciais,  como  a  saúde,  a  educação  e  o
transporte. As magníficas “descomemorações” dos 50 anos da ditadura militar, como
bem disse o cineasta Sílvio Tendler, construíram publicamente a narrativa do golpe de
1964 como uma contrarrevolução democrática e da transição conservadora para a
democracia,  como  transação  de  seu  legado  para  a  democracia,  iluminando  a
consciência  de que o sistema oligopólico de comunicação empresarial  que temos
hoje foi construído, gestado e gerido pelo regime militar.

Portanto,  vivemos  a  hora  do  direito  público  à  liberdade  de  comunicação.
Conquistado o direito de voto, o soberano, em sua diversidade, em seu pluralismo,
em seu processo de autoformação, quer ouvir as suas vozes em público. Pesquisa
nacional realizada recentemente pela Fundação Perseu Abramo evidencia que 71%
dos  entrevistados  são  favoráveis  à  existência  de  mais  regras  para  definir  a
programação veiculada pelas  emissoras,  61% consideram que a TV costuma dar
mais espaço a empresários do que a trabalhadores, 50% acham que a TV não mostra
a variedade do povo brasileiro. Como diria Rousseau, a democracia, a república é o
lugar onde o povo teatraliza a sua vontade. É isso o que precisamos construir no
Brasil nos próximos anos.

Gostaria de dizer a vocês que, há cerca de um mês, foi marcado um compromisso
para eu fazer a abertura de um seminário que vai se realizar hoje, na UFMG, e não
posso  faltar.  Sinto  muito  por  não  poder  participar  dos  debates  que  serão  muito
importantes. Peço desculpas aos presentes, aos colegas da Mesa e deixarei apenas
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uma  frase  como  contribuição:  é  muito  importante  evitar,  sim,  a  armadilha  das
polêmicas. Uma delas, que contribui para a polarização e o mal-entendido, é fazer
das opiniões alheias caricaturas. Muito obrigado.

O  presidente  -  Muito  obrigado,  Prof.  Juarez  Guimarães.  Agradecemos-lhe  as
palavras e a contribuição. Com a palavra, o Sr. Wilson Gomes.

Palavras do Sr. Wilson Gomes
Boa tarde a todos e a todas. Agradeço aos organizadores do evento o convite.

Cumprimento o deputado Rogério Correia; os colegas de Mesa; meu colega Marcos
Dantas e Juarez Rocha Guimarães, professores da UFRJ e da UFMG; e a Renata
Mielli, que só hoje tive a honra de conhecer.

É sempre bom explicitar que não sou especialista na área de regulação nem de
uma área de pesquisa que normalmente lida com isso, que é a área de economia
política.  Minha  formação  é  em  filosofia,  e  trabalho  há  25  anos  na  área  de
comunicação e política. A minha especialidade de pesquisa é na área de governo
eletrônico e democracia digital.

Em relação às premissas da Mesa propostas sobre democratização dos meios de
comunicação  e  participação  da  sociedade,  a  minha  primeira  preocupação  diz
respeito, sobretudo, a como eliminar as armadilhas do debate. Acho que o debate
sobre  regulação,  democratização  dos  meios  de  comunicação  e  participação  da
sociedade é colocado neste momento em um ambiente muito polarizado, de modo
que um lado diz democratização e o outro entende censura; um lado fala em controle
social e o outro entende que se quer o monopólio para a esquerda. Sendo assim, há
uma polarização excessiva. Chegou-se a um momento em que, na minha opinião, o
debate e a própria regulação irão avançar muito pouco, porque a proposta parece ser
configurada com uma proposta da esquerda e com um fim muito específico. Então, a
minha primeira preocupação diz respeito ao debate. É preciso criar um pouco mais de
serenidade e paz nessa discussão para que se possa avançar. E, para que se possa
fazer isso, é preciso, em primeiro lugar, haver mais esclarecimento sobre o que cada
lado  pretende  nessa  discussão  e  se  poderá  assumir  uma  discussão  sem
necessariamente  tomar  um  lado  dentro  do  aspecto  político  e  ideológico
simplesmente.
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Vou  começar  pela  premissa  do  monopólio  e  da  produção  e  distribuição  de
conteúdos da comunicação. A primeira coisa que se pergunta é: você está falando de
monopólio  da  produção e  distribuição de conteúdos ou de monopólio  da atenção
pública?  São  duas  coisas  muito  diferentes.  Na  verdade,  você  pode  regular,  por
exemplo,  a propriedade cruzada dos meios de comunicação.  Sobre isso  somente
posições extremamente liberais podem discordar. Mas, afinal de contas, isso resolve
exatamente o que, haja vista que do outro lado há a questão da atenção pública?
Onde está a atenção pública? Pode-se regular a distribuição da atenção pública?
Pode-se,  por  regulação  ou  por  qualquer  outro  critério,  determinar  que  a  atenção
pública se desloque da TV aberta, saia da Rede Globo e vá para as TVs públicas?
Isso não é possível.

Vivi muitos anos em dois países, Itália e Alemanha, que apresentam uma forma de
regulação bastante próxima ou pelo menos não muito longe daquilo que se pretende.
Logo, a minha experiência não é muito otimista nesse sentido.

Do ponto de vista das pessoas com interesse político e dos políticos, há dois tipos
de televisão: a de serviço público, que atende ao interesse público, e a que é parte do
sistema capitalista, a indústria do espetáculo, a indústria da cultura. Mas, do ponto de
vista do público, só existem duas televisões: a interessante e a chata. De forma que,
se você não consegue fazer com que a televisão pública se torne interessante, o
público não vai assistir a ela. Então, é preciso combinar que teremos uma televisão
pública sem público. E isso produzirá exatamente o que como resultado?

Lembro-me  do  caso  da  Alemanha,  que  tinha  uma  televisão  pública  bastante
eficiente,  que  passava  dias  inteiros  apresentando,  em  plano  aberto,  em  plano
abertíssimo, sessões do Bundestag, do parlamento alemão, a que ninguém assistia.
Os  alemães  odeiam  televisão  e  têm  razão;  a  televisão  é  muito  chata,  ela  é
insuportável.  Então,  existe  um  modelo  que  não  é  eficiente  para  aqueles  que
provavelmente querem os objetivos pedagógicos. O exemplo da Itália é ainda mais
assustador. Lembro-me de que, nos anos de 1980, eles tinham o Rai Uno, o Rai Duo,
o Rai Tre, sistema de TV público muito eficiente - a televisão era de boa qualidade,
sobretudo a Rai Uno -, que prosperou nos anos 1990 na Itália. Lá existe o inverso
daqui. Nós saímos de um sistema de TV privado para tentar conseguir um sistema de
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TV público;  lá,  saíram  de  um  sistema de  TV público,  porque todo  mundo queria
assistir à TV privada. Naquele tempo os canais do Berlusconi tinham uma qualidade
bem ruim, mas as pessoas queriam ver o Rete Quattro, Itália Uno. E, por aí, o sujeito
fez um conglomerado de mídia, mesmo tendo à sua disposição a TV pública.

É preciso combinar com o público e com os russos essa questão do que se quer
com  a  TV  pública.  Provavelmente,  teremos  aqui  alguns  problemas.  Um  dos
problemas do discurso, o mais tradicional da esquerda, é que no fundo é um discurso
de  querer  proteger  as  pessoas  do  seu  desejo.  Essa  primícia  é  politicamente
complicada, ineficaz,  pode até ser perigosa. E não adianta supor que as pessoas
precisam  ser  protegidas  do  seu  desejo,  porque,  como  elas  têm  baixíssima
escolaridade, provavelmente não têm gosto e, se deixarmos, vão ver o Show da Xuxa
e não os programas mais edificantes que podemos produzir na TV Brasil ou nas TVs
educadoras. Mas, se as pessoas preferem assistir ao  Show da Xuxa, como vamos
lidar com isso?

Vivi  em países do Norte da Europa, onde as pessoas tinham uma alta taxa de
escolarização,  uma educação universal,  e  assistiam a programas do mesmo jeito.
Quer  dizer,  há  Lepo-lepo  também na  Suécia,  a  seu modo.  Portanto,  as  pessoas
preferem isso. A TV pública, a TV italiana, por exemplo, no domingo, não fica muito
acima do nível do Faustão. Então, exatamente vamos mudar o que, sem combinar
com os atores fundamentais desse processo, que são as próprias pessoas?

Quanto a achar  que a TV distorce...  Há um nome para isso,  media bias,  é um
dialeto comum das pessoas em toda parte do mundo que conheço. Se há um dialeto
comum  entre  todas  as  pessoas  da  direita  e  da  esquerda  do  Brasil,  consiste
justamente nisso. Se vocês acompanharem os conservadores brasileiros, eles todos
odeiam  a  mídia,  odeiam  profundamente  a  mídia  brasileira,  que  faz  parte  da
conspiração gayzista, para transformar os brasileiros em indivíduos que admitem e
são liberais com os gays, por exemplo. Isso é dito explicitamente. A supremacia gay é
uma  meta  da  Rede  Globo,  segundo  Marco  Feliciano  Bolsonaro,  Malafaia  e
companhia. Eles repetem isso todo dia. Do outro lado da esquerda, se fala sobre o
PIG que promove um interminável terceiro turno - uma vez que a esquerda ganhe os
dois turnos regulamentais, o terceiro é promovido pelo PIG.
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Se há um ponto em que a ultradireita e a ultraesquerda brasileiras se encontram é
no ódio à mídia como está aí, como é o discurso apresentado. Sempre acho que esse
debate está muito polarizado. Fico me perguntando se é possível assumir posições
para fazer essa discussão e, sem ela, em primeiro lugar, que não se tenha de tomar
uma decisão no espectro ideológico. É possível haver um debate sobre regulação e
sobre democratização em que não se precise ser de esquerda ou muito à esquerda?
É possível haver um debate sobre regulamentação e democratização em que não se
precise  ser  muito  liberal,  no  sentido  de  não  conservador,  progressista?  Neste
momento,  temos  governos  à  esquerda,  mas  temos  governos  de  direita;  temos
governos mais liberais,  mais progressistas, mas temos governos conservadores. A
democracia supõe o pluralismo. Podemos chegar a uma conversa sobre essas coisas
em que se possa prescindir dos polos, digamos, do espectro ideológico-político e do
espectro  ideológico-moral  para  poder  fazer  uma  discussão  produtiva?  Essa  é  a
questão fundamental sobre essa discussão.

Se a regulamentação é somente controle social ou simplesmente porque também
queremos uma parte da verba que o governo dá para a  Veja, essa discussão não
avança. Em certos lugares onde vou discutir esse assunto, no fundo parece que a
questão acaba sendo esta: “Nós queremos também. Por que só vai para a Veja, que
é contra tudo que defendemos, e não para os blogueiros progressistas?” - que agora,
parece-me,  se  chamam  sujos.  “Por  que  eles  não  recebem  uma  parte  da  verba
publicitária do governo?” Então, não é realmente colocar dessa maneira, pois sempre
vamos  encontrar  uma parede  em  frente,  porque,  é  óbvio,  o  outro  lado  não  está
disposto a negociar nesse ponto. A minha questão, portanto, é como expressar essa
possibilidade de regulamentação e democratização numa perspectiva que seja, ao
mesmo tempo, pluralista e realista politicamente.

No primeiro caso, preciso sair das armadilhas das polarizações, dos exageros, das
hipérboles. “Não há mídia livre no Brasil!” Como não há mídia livre no Brasil? “Todos
os conteúdos são iguais!” Como assim todos os conteúdos são iguais? Tenho um
corpus de  pesquisa  de  sete anos dos  telejornais  da  noite.  Encontro  um conjunto
razoável de pluralismo nas posições. Temos um conjunto de jornais que avaliamos.
Se o sujeito não vê a diferença entre o SBT de Sheherazade e a Folha de S.Paulo,
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ele tem um problema. Se as pequenas diferenças não podem ser notadas, é sinal de
que chegamos a um momento de simplificação grosseira daquilo que temos. Essas
hipérboles  não  levam  a  muito  longe  e,  sobretudo,  nos  põem  numa  perspectiva
belicosa. Se um sujeito diz que não pode ir à passeata e queimar a Rede Globo, vão
dizer que ele é do PIG, e que a Globo deve, porque a ditadura... etc. Realmente, não
chegaremos a debate produtivo.

A segunda questão diz respeito ao pluralismo. Sem viés muito forte, como podemos
avançar nisso? Há possibilidade de avançar na minha opinião. Se é um debate sobre
democratização, deve privilegiar posições democráticas e republicanas, e muita gente
pode  ir.  Há  de  se  ter  limites.  Se  colocarmos  limites,  por  exemplo,  em  direitos
humanos,  quem vai  discutir  isso?  Há  quem  discuta  isso,  sim.  Todos  os  dias,  no
Facebook,  a minha disputa é justamente com aqueles  que são contra os direitos
humanos e outros. Há quem discuta isso, pois faz parte de um panorama, é claro.
Temos 15% de pessoas que acham que a ditadura  militar  não deveria nunca ter
acabado e 15% que acham que tanto faz se for democracia ou ditadura, desde que
resolvam os seus problemas. Então, 30% dos brasileiros são muito conservadores.
Não chegam a ser aqueles 65% da pesquisa do Ipea, mas chegamos a um volume
razoável de pessoas muito conservadoras no Brasil. Mas somos 70% de pessoas que
têm posições bastantes liberais. Então, conseguimos avanços se lidarmos com esses
70%. Portanto, com relação a direitos humanos, esse é um patamar que se pode
conseguir.

Se o patamar for a democracia e seus valores como igualdade, liberdade, respeito
às minorias e direitos civis, conseguimos avançar, pois encontramos mais consenso
em relação a isso. “Queremos financiamento público para todos”. Aí as discussões se
tornam mais avançadas porque há um avanço para um patamar que não é o patamar
que as pessoas precisam passar a aceitar.

Por outro lado, há a questão do realismo. Na minha opinião, o realismo significa não
avançar  em  pretensões  e  sustentar  expectativas  que  chamo  de  expectativas
irrealizáveis. Não sei por que os brasileiros adoram comunicação de massa, adoram.
Prova disso é a TV a cabo. Uma grande proporção de brasileiros está na TV a cabo,
mas o canal mais visto é da TV aberta. De longe as pessoas acessam a TV a cabo
para ver a Rede Globo. Uma grande parte faz isso.



1553
____________________________________________________________________________

Hoje as pessoas adoram mídias sociais. Trabalho e pesquiso mídias sociais. Todas
essas pesquisas mostram que a maior parte dos conteúdos que circulam nas mídias
sociais no Brasil é produzida pela indústria do jornalismo e pela indústria da televisão.
As pessoas adoram mídias sociais e adoram televisão.

O segundo maior uso do Twitter no Brasil é a chamada segunda tela. Sabem o que
é segunda tela? O sujeito está vendo a novela e comentando sobre ela no Twitter ou
no Facebook. O sujeito está vendo um desses julgamentos históricos do STF e está
comentando no Facebook. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. No Brasil
as  pessoas  adoram  televisão,  adoram  comunicação  de  massa  e  adoram
comunicações. Uma grande parte das nossas expectativas democráticas, das nossas
expectativas  liberais  ou  progressistas,  das  nossas  expectativas  em  relação  aos
direitos humanos e das nossas expectativas pedagógicas em relação à melhoria do
padrão educacional passam pela televisão. Sem essa arena central as coisas não
vão a lugar algum.

Não minha opinião, talvez coloquem expectativas demasiadas sobre esse meio. De
quantos debates participei em TVs educadoras nos quais a questão era essa? Afinal
de contas, a TV não tem a função de educar as pessoas? Mas não inventaram a
escola para isso? A TV também tem de fazer o que a escola já faz? Já não há uma
outra instituição destinada a esse tipo de coisa? Por que a TV deveria educar as
pessoas?  “Ah,  mas  você  não  acha  que  deveria  haver  mais  espaço  para  a  TV
pública?” Mas há TV pública no Brasil, não há? Pelo menos me parecia que havia
uma TV estatal espalhada pelo Brasil. Aliás, esse debate está acontecendo em uma
TV estatal. Não há uma TV aqui? “Sim, mas as pessoas não estão aqui”. Esse é outro
problema. O pluralismo garante...

Obviamente, defendo que haja TV pública, defendo que haja TVs públicas. Deve
haver TV pública, TV privada, TV de todos os tipos. As pessoas tomam suas decisões
de  consumo,  que  não  podem  ser  alteradas  simplesmente  porque  há  um  plano
pedagógico para elas. Não é verdade que se se fizer um canal de televisão... Gosto
de música erudita, mas, se houver um canal para tocar sonatas de Bach - Bach é
deus, na minha opinião -, o povo não vai correr para ver porque são melhores que
Lepo-lepo e  que  as  músicas  de  Valesca  Popozuda.  Isso  não  quer  dizer
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absolutamente nada. Não quer dizer que se educarmos todas as pessoas todas elas
irão ver sonatas de Bach. Obviamente, isso é uma expectativa irrealizável. Não quer
dizer que as pessoas serão mais democráticas, mais liberais,  menos machistas e
menos racistas.

Na lei de argumentação não há, mas uma coisa que é muito importante no Brasil é
o chamado racismo geográfico. Teremos menos racistas geográficos se as pessoas
deixarem de ver TV ou se tiverem um outro tipo de TV. Isso não é verdade. Se fosse
assim, desligaríamos a TV, todo o mundo iria abrir seu livro de Wittgenstein e nos
tornaríamos uma nação melhor imediatamente. Penso que é o contrário disso. O que
é oferecido pela indústria é bastante liberal. Aliás, os conservadores têm razão no que
diz respeito à TV e aos jornais brasileiros. A posição oferecida é mais liberal que a
média da população.

As pessoas são mais conservadoras que as novelas da Globo. Desculpem-me, mas
isso  é verdade sob todos os aspectos,  especialmente em relação a valores.  São
machistas, etc. Se fizerem uma pesquisa sobre o que vai na cabeça dos brasileiros,
vocês vão se assustar. Os brasileiros são mais assustadores que a mídia brasileira.
Basta  ver  os  lugares  onde  esse  porão  da  alma  brasileira  pode  vazar.  Vejam  os
comentários nos rodapés de jornais  on-line.  Aliás, uma regra básica da internet é:
nunca leia comentários. Isso é universal, porque ali as pessoas podem dizer o que
quiserem.  E,  quando  o  brasileiro  começa  a  dizer  o  que  ele  pensa  realmente,  é
assustador. Não encontramos aqui um pessoal liberal que é reprimido pela indústria
da  comunicação.  Ao  contrário,  nesses  espaços  as  pessoas  não  ousam  dizer
determinadas  coisas.  Perguntem  a  um  homossexual  se  não  é  melhor  ser
homossexual na novela da Globo que na realidade. Certamente é; ao menos no atual
estágio da novelas. Talvez nem sempre tenha sim assim, mas hoje certamente é; é
muito  mais  respeitoso.  As  mulheres  são tratadas  muito  mais  respeitosamente  na
ficção  brasileira  que  na  realidade  brasileira.  Somos  muito  mais  avançados  nos
telejornais  da  noite,  em  relação  à  compreensão,  à  pluralidade  e  ao  respeito  às
minorias que na prática social.

Então me desculpem, queremos falar de regulamentação, sim, mas temos de ter
expectativas  realizáveis.  As  pessoas  não se  tornaram  mais  civilizadas  na  Suécia



1555
____________________________________________________________________________

porque a televisão sueca mudou para outro tipo de padrão. Não há exatamente uma
relação causal entre essas coisas. Mas aí vem a pergunta: deve haver limites? É
óbvio que deve haver limites, pois eles são da democracia. Deve haver liberdade de
expressão  sim,  mas ela  não é  superior  ao  princípio  da  dignidade humana;  aliás,
nunca foi,  desde a origem da democracia liberal.  Então a dignidade humana vem
antes da liberdade de expressão, e certamente deve haver limites. A liberdade de
expressão é um valor relativo? Sim. Ele está acima de muitos outros, mas não está
acima da dignidade humana. Mas não é necessário que haja uma lei da mídia para
regulamentar  isso,  pois faz parte do padrão das democracias liberais.  Quer  dizer,
certamente há desvios, distorções, parcialidades na mídia e no jornalismo brasileiros,
como em  qualquer  outro  lugar.  Não  conheço  qualquer  lugar  ou  padrão  que  não
apresente parcialidades e distorções, até mesmo voluntárias, propositais, dos mais
diversos modais. Não conheço esse sistema. Onde está esse sistema paradisíaco em
que haveria, então, essa igualdade, essa simetria, esse respeito absoluto? Nunca vi
isso. O exemplo da Alemanha e da Itália é ótimo, porque eles davam cotas de fala,
uma sonora, para cada um dos partidos da maioria italiana do pós-guerra, que eram
basicamente três: tinha uma sonora para a Democracia Cristã, uma sonora para o
Partido Comunista e uma sonora para o Partido Socialista - tudo medidinho, certinho,
etc. Isso produzia a imparcialidade? Não necessariamente. É preciso ver em outros
lugares. Ainda tinha a imprensa partidária naquele tempo: o cara da esquerda lia o
jornal da esquerda, e o da direita lia o jornal da direita. O Fox News, nos Estados
Unidos, por exemplo, é uma aberração? Sim, do ponto de vista da esquerda. Se sou
um sujeito da esquerda, não gosto da Fox News; odeio aquele modelo. Mas não foi o
Fox News que fez os conservadores americanos. Ao contrário, foi a demanda dos
conservadores americanos, aliás, dos hiperconservadores americanos, que criou a
Fox News. Não foi a Rachel Sheherazade, que virou a musa dos ultraconservadores
brasileiros,  quem  criou  os  conservadores  brasileiros.  Se  não  houvesse  a  Rachel
Sheherazade, haveria outra pessoa. Não é simplesmente porque a  Folha e a  Veja
deram espaço para Rodrigo Constantino, Magnoli, Sodré e a nova direita brasileira -
até Lobão virou colunista político -, que a direita está ocupando todos os espaços.
Não.  Ela  está  ocupando  espaço  porque  existe  direita  no  Brasil;  existe  30%  de
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brasileiros muito conservadores para os quais a Veja serve. Então, dizer que a Veja
assusta é simplista. Como a  Veja assusta? A Veja tira 1 milhão de exemplares. Ou
seja, ainda sobra espaço para os outros 199 milhões. É muito espaço. Se você não
gosta da Veja, vá ler Carta Capital, ou Fórum, ou outro.

Então de que pluralismo estamos falando exatamente? O que queremos obter com
isso? Acho que alguns  acordos  são básicos.  A democracia,  por  exemplo,  não se
negocia. Então, se há meios de comunicação que violem a democracia, temos um
problema. Se há monopólio da propriedade dos meios de comunicação, temos um
problema. O monopólio é perigoso e, se não pode haver monopólio em outras áreas,
por que haveria de ter nos meios de comunicação? Também acho que é isso.

O governo deve subsidiar qualquer meio de comunicação porque 50% vai para a
TV  pública  e  30%  para  os  canais  comunitários?  Não  sei,  tenho  dúvida.
Primeiramente, entendo que não deveria ter essa dinheirama pública toda nem para
TV, nem para rádio, nem para revista, nem para nada. Eu gostaria que houvesse
publicidade primeiramente para eu decidir se quero o meu dinheiro todo sustentando
o sistema de mídia  de  qualquer  tipo,  e  não só  a  grande mídia,  nem essa mídia
comunitária. A questão é transparência nos princípios. Essa campanha aqui é uma
campanha de autopromoção do governo ou uma campanha de interesse público?
Esse é um ponto.

Uma das grandes tragédias democráticas brasileiras é justamente a publicidade.
Não há controle das verbas publicitárias brasileiras. O que eu queria ver era controle
social sobre isso, sobre a destinação das verbas. Vamos examinar essas campanhas
que são feitas. Elas são para que, afinal de contas? Não vou falar de Minas, mas na
Bahia 100% da publicidade do Estado e da prefeitura são de autopromoção. Então,
100% - digamos 99%, porque numa coisinha ali o cara consegue, numa propaganda
de autopromoção, promover o uso de camisinha ou qualquer coisa desse tipo.

Controle público não há nenhum. Eu não sei nem quanto se gasta. Tente obter essa
informação para ver se você descobre quanto se gastou nisso. Então, vamos colocar
os pontos nos lugares certos. Precisamos de transparência, de controle, de controle
social. Mas não é controle social por meio da chamada sociedade civil - também me
apavoro com isso. Há um exemplo: dizem que a sociedade civil será representada
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muito bem por indicação dos pares. Que pares? Quem são meus pares? Então, é
preciso  entrar  num  grupo para poder  ser  considerado? Eu não valho  como CPF,
tenho  de  ter  um  CNPJ?  Eu  preciso  participar  de  uma  ONG?  Preciso  de  uma
organização dos negros intelectuais para poder valer? Sei falar sozinho, não preciso
que  organização  nenhuma  fale  por  mim.  Então,  eu  não  posso  fazer  parte  dos
conselhos de comunicação social, porque não represento nada, eu só me represento.
Esse é um problema, por exemplo, dessas regulamentações que provêm da ala da
esquerda. O problema é não considerar as pessoas soltas.

Termino com uma metáfora do carnaval baiano. Há pessoas que brincam - hoje
cada vez mais - o carnaval no interior das cordas, atrás dos blocos, compram abadás;
e há os que não querem fazer isso, que são os foliões-pipocas, que ficam pulando
soltos lá. Muito bem. Nós, 99% dos brasileiros somos soltos, somos foliões-pipocas,
somos marxistas mas do groucho-marxismo. Lembrem-se da história: não entro em
clube que aceita pessoas como eu. É isso. Então, nós não queremos fazer parte da
sociedade civil organizada, nós somos soltos, mas queremos valer republicanamente.
Nós  não  somos  republicanamente  imprestáveis.  Um órgão da sociedade que me
represente na sociedade! Que história é essa? Quem disse que me representa? Por
que eu acho que ele deve me representar? Por que eu acho que a ONG X ou o
movimento Y me representa mais do que os deputados que elegi? Essa questão da
representação, que também acaba sendo traficada para dentro de documentos, é um
problema, na minha opinião.

É essa a perspectiva. Se queremos fazer uma discussão realista, que possa ser
aceita por todas as esquerdas - porque não é uma só - e pelos moderados, pelo
menos, ou as pessoas de centro-direita, que aceitam conversar, é preciso estabelecer
bases que não sejam belicosas e premissas de que todos compartilhem. Direitos
humanos  se  compartilham,  democracia  se  compartilha,  valores  republicanos  se
compartilham. Depois disso, o território precisa ser mais esclarecido, com expressões
claras,  com  pressupostos  explícitos  e  sem  puxar  demais  a  brasa  para  nenhuma
sardinha. É isso. Obrigado.

O  presidente  -  Muito  obrigado,  Wilson Gomes,  pela  sua  contribuição,  pela  sua
palestra. Com a palavra, a Sra. Renata Mielli.
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Palavras da Sra. Renata Mielli
Boa tarde a todos. Agradeço muito à Assembleia Legislativa de Minas pelo convite

para participar deste ciclo de debates. Parabenizo a Assembleia pela instituição da
Semana Estadual pela Democratização da Comunicação. Acho que este é um tema
muito caro para a democracia brasileira e para que possamos avançar na construção
de uma sociedade com mais pluralidade e mais diversidade. O meu locus de fala, a
minha  premissa  para  esta  discussão  é  que  não  temos  ainda  um  sistema  de
comunicação que permita a diversidade e a pluralidade das expressões culturais do
povo brasileiro,  das diferenças políticas, ideológicas e culturais do povo brasileiro,
para que possamos expressar, de maneira mais livre, a grande riqueza da cultura
popular  brasileira.  Infelizmente,  não  temos  um  sistema de  comunicação  que  nos
permita  dar  vazão  a  um  grande  leque  de  produção  cultural  simbólica,  política  e
ideológica - por que não? - nos grandes meios de comunicação. O meu local de fala é
o que tenha a percepção de que nós, sociedade, precisamos lutar para garantir esses
espaços nos meios de comunicação, porque eles não estão colocados para nós. Foi
por  isso  que  uma  série  de  pessoas  se  organizaram  em  torno  da  luta  pela
democratização da comunicação. Pessoas que acreditavam que é possível alcançar
conquistas por meio da mobilização social, para que possamos atingir esse objetivo,
inspirados  em  princípios  não  só  da  sociedade  brasileira,  mas  também  de
comunidades internacionais.

Concordo  e  não  ficarei  repetindo  as  observações  dos  Profs.  Marcos  Dantas  e
Juarez. Vivemos num mundo em que a intermediação dos meios de comunicação
para a construção da opinião pública ainda é muito poderosa, mas estamos passando
por  um  momento  de  transição  desse  modelo,  porque  a  internet  chegou  para
chacoalhar um pouco a situação em que estamos vivendo. Isso não significa que a
internet solucionou o problema da falta de diversidade e pluralidade e já democratizou
a comunicação no nosso país. Não é isso que estou querendo dizer.

Eu comentava com o Prof. Marcos Dantas, rapidamente, na hora do almoço, que
nesta semana aconteceu algo muito importante para quem luta por mais espaços
democráticos,  pluralidade  e  diversidade.  O  ex-presidente  Lula  concedeu  uma
entrevista a blogueiros - não sei se são progressistas ou sujos, mas blogueiros - que
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não têm espaço nos grandes meios de comunicação, e essa entrevista foi transmitida
ao  vivo  com  destaque  pelo  UOL.  Uma  coisa  impensável  até  há  pouco  tempo.
Internautas que tiveram interesse em saber o que o ex-presidente Lula pensa sobre a
situação  política  do  País  puderam  fazer  isso  sem  intermediação  dos  meios  de
comunicação na hora de construírem as notícias sobre aquela entrevista.

Acho que estamos vivendo um momento muito paradigmático e que também nos
traz algumas dificuldades. Como diz o Prof. Marcos Dantas... Podemos concordar ou
não, Marcos, mas não sei se a radiodifusão aberta e o telefone fixo acabarão. Talvez
mudem  o  seu  papel.  Com  certeza  o  papel  desses  meios  de  comunicação  será
alterado brevemente.

Agora, quando discutimos regulação dos meios de comunicação, é fato que temos
de olhar  para o passado e ver  o déficit  histórico de regulação que temos de um
sistema analógico e olhar para o futuro e ver os desafios que estão colocados para
tecermos o que deve ser  uma regulação de um mundo digital.  Então,  não é um
desafio fácil interseccionar essas duas coisas e buscar um equilíbrio que garanta a
construção de regulações que não sejam datadas historicamente, pelo menos não
datadas para os próximos cinco, seis, sete anos. Temos de ver como as coisas estão
caminhando, olhar para trás, mas também ter um olhar muito grande para o futuro.
Foi nesse intuito que nós... Quando digo nós, refiro-me a uma parcela da sociedade
organizada, porque, infelizmente ou felizmente, na democracia nos organizamos em
torno  de  várias  ONGs,  partidos  políticos,  clubes,  associações  de  moradores.  As
pessoas  têm  de  encontrar  os  meios  pelos  quais  precisam  organizar-se  para
construírem modelos de representação da sociedade. Não tem outro jeito, porque não
temos  mais  a  ágora  ateniense.  Portanto,  precisamos  criar  instrumentos  de
participação social. (- Palmas.)

Várias  organizações da sociedade civil  já  há algum tempo vêm reivindicando a
necessidade  de  o  Estado  brasileiro  construir  leis  para  regular  a  comunicação.  E
regulação não com o sentido do controle. Eu gostaria de convidar - infelizmente não
vou ter tempo, mas até havia preparado uma apresentação, porque ficaria mais fácil,
para  apresentar  a  todos  um  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  por  uma medida
democrática  -,  mas  convido  todos  a  conhecerem  o  projeto  no
www.paraexpressaraliberdade.org.br. Vou falar de alguns temas dele.
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A Constituição Federal de 1988 criou diretrizes e princípios que deveriam reger a
comunicação social. Temos um capítulo da comunicação social na Constituição que
não foi regulamentado. Portanto, aquelas diretrizes e princípios constantes na nossa
Constituição não têm como serem observados. A Constituição diz que é preciso haver
a complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal, mas não diz como.
A  Constituição  diz  que  é  preciso  garantir  a  produção  regional  nos  meios  de
comunicação social, mas não diz como e em que proporção e de que maneira. A
Constituição Federal diz que é preciso garantir, por exemplo, o respeito a crianças e
adolescentes,  mas  não  diz  como.  Infelizmente  vivemos,  sim,  numa  sociedade
ultraliberal do ponto de vista daquilo que se pensa sobre regulação da comunicação
em função do poder econômico e político que os conglomerados de mídia têm no
nosso país. Aí,  para exemplificar isso, abro um parêntese na minha apresentação
porque quero falar mais sobre o projeto de lei.

O Estado brasileiro - e este é o seu papel, como órgão regulador dos meios de
comunicação,  previsto  na  Constituição  -  previu  o  mecanismo  da  classificação
indicativa para os conteúdos da televisão para proteger as crianças da programação
não  condizente  com  determinada  faixa  etária,  vinculando  a  programação  e  faixa
etária  ao horário de exibição de determinada programação.  Mas as emissoras de
televisão  entraram  com  ação  no  STF  para  acabar  com  a  vinculação  entre  a
classificação indicativa e o horário da veiculação da programação, e quatro ministros
do STF julgaram pela inconstitucionalidade da classificação indicativa.

Um representante da ONU para liberdade de expressão esteve no Brasil a convite
do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e ficou espantado, para
não dizer outro termo, com o cunho liberal da votação dos nossos ministros do STF,
que colocaram a liberdade de expressão,  que não é uma liberdade absoluta,  um
direito absoluto, acima da liberdade das crianças e dos adolescentes. Eles votaram
contra  a  classificação  indicativa,  reivindicando  que  não  pode  haver  censura  dos
meios de  comunicação.  Desde quando isso  pode ser  classificado como censura?
Então, existe, sim, uma polarização do debate imposta pelos grandes conglomerados
de comunicação, que não querem nenhum tipo de regulação sobre a sua atividade
econômica. É sobre isso que estamos discutindo. É por isso que as organizações da
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sociedade civil há alguns anos se mobilizam em torno de iniciativas para pressionar o
Estado e o Congresso Nacional, que deveria ter feito as leis infraconstitucionais para
regular a Constituição, para criar uma lei ou um marco regulatório das comunicações
em nosso país que observe os princípios constitucionais definidos em nossa Carta
Magna. No entanto, infelizmente, o governo federal, apesar de várias manifestações
reivindicarem a abertura de debate público sobre esse tema, que é importante para a
democracia brasileira,  não tomou nenhuma iniciativa  para apresentar  à sociedade
uma  proposta  de  regulação  dos  meios  de  comunicação  -  regulação  no  sentido
democrático e econômico, de uma atividade econômica: a comunicação. O Marcos
Dantas falou bastante disso.

Então, diante da omissão do Congresso Nacional, diante da omissão do governo
brasileiro,  nós, um grupo grande e heterogêneo de entidades, desde entidades de
defesa  do  consumidor  até  entidades  específicas  de  luta  pela  democratização  da
comunicação, entidades do movimento social, do movimento sindical, do movimento
estudantil e do movimento popular, nos reunimos para elaborar um projeto de lei de
iniciativa popular para apresentar, então, o que pensamos que deva ser a regulação
da  comunicação  em  nosso  país  ou  pelo  menos  os  conceitos  possíveis  de  ser
construídos com esse leque amplo de organizações, para se chegar a uma proposta
de regulação.

Desafio  vocês  a  procurar,  em  algum  artigo  da  nossa  proposta,  a  expressão
“controle social”. Vocês não vão encontrar, porque o nosso objetivo aqui não é criar
armadilhas para entrar num debate ideológico com os meios de comunicação, mas
mostrar  que  é  preciso  construir  regulação.  Aliás,  o  Prof.  Juarez  comentou
rapidamente sobre a pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo. É importante
dizer que essa pesquisa - este é um dado da pesquisa que não me surpreendeu;
outros  me surpreenderam, sobre os  quais  vou falar  a seguir  -  demonstrou que a
sociedade brasileira, pelo menos 60% dos entrevistados, não sabe que os meios de
comunicação,  rádio  e  televisão,  são  concessões  públicas  e,  como  todas  as
concessões  públicas,  têm  de  observar  regras  de  interesse  público  da  sociedade
brasileira.  Portanto,  não  cabe  para  uma concessão  pública  fazer  proselitismo  da
violência ou incitação ao ódio, como no caso da jornalista do SBT Sheherazade.
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Não acho que isso signifique diversidade de opinião nos meios de comunicação,
como também não acho que o BBB seja diversidade. Diversidade é podermos ver a
produção realizada pelos comunicadores da região do Amazonas. Alguém em Minas
viu  algum  programa  produzido  na  região  do  Amazonas?  Não  estou  falando  do
Estado, mas da Região Norte do País. A regionalização da produção está prevista na
Constituição, mas não está regulamentada. O nosso projeto trata disso justamente,
porque as pessoas não se reconhecem, e isso é um dado da pesquisa da Fundação
Perseu Abramo. Segundo a pesquisa dessa fundação, 54% dos entrevistados acham
que a TV não mostra muito a variedade do povo brasileiro.

Há outro dado que não está aqui comigo, cuja percentagem é bem maior que 50%:
as  pessoas  não  se  veem  representadas  nos  meios  de  comunicação.  Um  dado
bastante significativo e que me surpreendeu é que, apesar de todo o bombardeio do
monopólio privado de comunicação do Brasil contra qualquer tipo de regulação, 71%
dos  entrevistados  são  favoráveis  a  que  haja  mais  regras  para  se  definir  a
programação  veiculada  pelas  emissoras,  porque  regras  não  significam  censura.
Regras significam observar princípios de regulação e respeito à sociedade brasileira.
Significam prever diversidade. Significam observar direitos humanos, e é disso que
tratamos no nosso projeto. Significam, por exemplo - e isto está previsto na nossa
Constituição -, regular propaganda de medicamento, bebida alcoólica e tabaco. Isso
faz parte de regulação: é a regulação publicitária.

Existe  um  clamor  nosso.  Repito:  nós,  do  movimento  social  organizado,  nunca
tivemos  uma  pesquisa  de  opinião  pública  que  nos  fornecesse  dados  mais
consistentes sobre a percepção que a sociedade tem do que é veiculado e dos meios
de comunicação, como a que nos proporcionou a Fundação Perseu Abramo. É claro
que a Globo, a Folha, os grandes meios de comunicação e as empresas publicitárias
fazem tracking diário de programação. Pesquisa é o que não falta a eles. Não é à toa
que,  por  exemplo,  o  Conab,  outras  organizações  publicitárias  e  a  Associação
Brasileira de Televisão por Assinatura fizeram intensas campanhas contra qualquer
tipo de regulação. Precisavam reverter uma opinião pública, pois sabiam que deveria
haver essa regulação e que a população era favorável. Não sabíamos disso, mas
eles, sim.
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A nossa proposta parte de uma reflexão que vem sendo feita há pelo menos 30
anos. A nossa proposta parte dos debates realizados na I Conferência Nacional de
Comunicação, que reuniu segmentos da sociedade civil organizada, segmentos que
representavam os empresários dos meios de comunicação e o governo. Aquele foi
um debate muito importante desse tema, porque eles puderam perceber que do lado
de cá não há bicho-papão. Entretanto, precisavam continuar fazendo esse discurso,
porque já sabiam que a sociedade tinha interesse em haver controle - regulação,
melhor dizendo.

Lançamos o projeto, que tem 36 artigos e busca, como disse o Marcos Dantas,
promover  uma  regulação  que  separe  infraestrutura  de  conteúdo.  Ou  seja,  uma
regulação por camadas, que busca olhar para o futuro e, ao mesmo tempo, para os
déficits de regulação existentes. É importante dizer que o nosso projeto só vale para a
comunicação social eletrônica, como também chamou a atenção o Marcos Dantas, a
partir de uma alteração que houve em nossa Constituição. Ou seja, canais abertos de
TV  e  rádio,  TV  por  assinatura  e  TV  da  internet.  Não  vale  para  a  comunicação
individual, como, por exemplo, blogs, YouTube, mídia impressa, jornais e revistas.

Então, estamos falando de uma comunicação social eletrônica. Ela, como preconiza
nossa  Constituição,  prevê  princípios  e  objetivos  para  ampliar  a  liberdade  de
expressão e promover a cultura nacional, como bem disse aqui o Prof. Juarez. Temos
o Canal Brasil. É um absurdo termos o Canal Brasil. Vocês sabem por que temos o
Canal Brasil na TV por assinatura? Não vale a resposta do Gustavo, porque ele sabe.
Porque a lei  de TV a cabo tornava obrigatória  a existência de um canal  feito  por
programadora nacional. Se não houvesse o dispositivo dessa lei, talvez não existisse
nem o Canal Brasil. Quando observamos as estatísticas da TV por assinatura pré-
cotas, pré-Lei nº 12.485 e a porcentagem de conteúdo nacional que havia na TV por
assinatura, a distorção acontecia pela programação do Canal Brasil. Se não fosse o
Canal Brasil, teríamos zero de conteúdo nacional. Digo “distorção” no sentido do que
nós temos de conteúdo nacional.

Promover  a  diversidade  regional.  Combater  a  discriminação  e  o  preconceito
principalmente  contra  mulheres,  homossexuais,  negros  e  indígenas.  Garantir  que
exista uma quantidade equilibrada de canais públicos, privados e estatais. Estimular a
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concorrência entre as empresas privadas de comunicação. Nosso projeto prevê isso,
porque estamos em um projeto nos matos de uma sociedade capitalista e temos uma
economia da comunicação. Então, queremos ter concorrência. Hoje, na prática, não
existe  concorrência.  Nosso  projeto  fala  apenas  de  radiodifusão,  e  não,  de  mídia
impressa, mas, quando se diz aqui que temos possibilidade de escolher entre a Veja
e outras revistas, quero dizer que isso é mais ou menos. Quem tem, no Brasil,  o
monopólio de distribuição das revistas? Como alguém que tem uma pequena revista,
se comparada à  Veja,  chega a uma banca de jornal? Faço a vocês essa pergunta.
Quem tem o monopólio da distribuição das revistas é uma empresa ligada à Editora
Abril.

Proteger as crianças e os adolescentes de programas nocivos a eles. A mídia deve
respeitar  o  Estatuto  da  Igualdade  Racial,  outras  leis  federais  sobre  o  assunto  e
tratados internacionais que o Brasil assina. A distribuição de 1/3 do espectro para o
sistema público, privado, estatal. Não estamos querendo falar de TV interessante ou
TV chata, porque esse é um conceito completamente subjetivo. Desculpe-me, Prof.
Wilson. Acho excelente que tenhamos o debate e a polêmica para que possamos,
inclusive,  avançar.  Honestamente  não considero  Big  Brother  Brasil interessante  e
tenho a certeza de que, se as pessoas tivessem oportunidade e alternativa de ter um
conteúdo melhor na televisão, elas o escolheriam. Não é um problema de tentar criar
um  plano  pedagógico  para  as  pessoas.  Devemos  oferecer  alternativas,  porque
realmente hoje elas não existem ou, se existem, não são amplamente divulgadas. E
as  que  existem sofrem bombardeios  diários  dos grandes  meios  de  comunicação,
como ocorreu em um editorial da Folha de S. Paulo que pediu o fechamento da TV
Brasil,  por  dizer  que  era  uma  TV  irrelevante.  A  pesquisa  feita  pela  Secom,
recentemente divulgada e publicada pelo novo ministro Thomas Traumann,  trouxe
uma boa surpresa - essa pesquisa teve uma base de entrevistados de mais de 22 mil
pessoas: 35% ouviram falar  da TV Brasil.  Então será que ela é tão traço assim?
Continuaremos confiando no instrumento viciado de medição de audiência que é o
Ibope  e  achar  que  televisor  ligado  na  sala  é  audiência?  Hoje  como as  pessoas
assistem à TV? Na minha casa, meu filho monopoliza a televisão, mas, enfim, muitas
pessoas ligam a TV, que fica lá como um rádio, ninguém a assiste, é uma voz dentro
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da casa. Isso pode ser medição de audiência? Acho que é complicado. Hoje a TV
aberta tem a atenção do público? Esses dados de audiência são construídos para
perpetuar um sistema de investimento de publicidade nos grandes veículos, a fim de
que permaneça o monopólio de comunicação do nosso país.

Nosso projeto de lei fala dessa questão da separação das licenças e das regras
para outorgas de TV e rádio, ou seja, quem tem a licença para operar a infraestrutura
não deve ser quem tem a outorga da concessão da produção do conteúdo, porque a
Rede Globo não é proprietária do canal Globo, ela é proprietária das Organizações
Globo, e não, do canal 5. O canal 5 é do Estado brasileiro, assim como o canal 4, o
canal 9, e por aí vai. Como propriedade do Estado brasileiro, sendo explorado por
uma concessão pública, a qualquer momento o Estado brasileiro pode escolher outra
empresa para ocupar aquela concessão pública. Por que a renovação tem de ser
automática? Porque a sociedade, através de audiências públicas, das quais qualquer
pessoa pode participar na Câmara dos Deputados, não faz audiência nem reuniões
para discutir quais os critérios que a sociedade quer para a renovação dos canais de
rádio  e  televisão  do  nosso país.  Não existem audiências  públicas.  Nosso projeto
prevê a realização delas para discutir as concessões e a renovação das concessões
de rádio e televisão, ou seja, um instrumento de transparência, de participação social,
e não, de controle. A sociedade tem o direito de participar do debate sobre escolhas
muito importantes para a democracia brasileira.

Nosso  projeto  também  prevê  mecanismos  para  impedir  a  concentração  e  o
monopólio, que, aliás, são vedados pela Constituição nacional. Seriam do tipo de que
ninguém pode ter mais que cinco canais de televisão no Brasil; que ninguém pode ter
licença do mesmo tipo, de TV ou rádio, que ocupe mais de 3% do espaço reservado a
esse serviço numa mesma localidade; que você não pode ser dono, ter concessão de
televisão e rádio ou ser dono do maior jornal e da maior revista no mesmo estado da
Federação.  Será  que  isso  é  um monopólio  ou  não?  Alguém já  viu  alguma coisa
parecida com isso? Acho que sim.

Nosso  projeto  de  lei  propõe  mecanismos  para  incentivar  a  diversidade  e  a
pluralidade, observando a questão do conteúdo regional independente e prevendo
como  deve  ser  ocupada  a  grade  das  emissoras  de  rádio  e  televisão  com  essa
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produção  regional  independente.  Por  exemplo,  as  filiadas  a  uma  rede  deverão
ocupar, no mínimo, 30% de sua grade, transmitida entre 7 horas e meia-noite, com
produção  cultural,  artística,  jornalística  regional,  sendo  pelo  menos  7  horas  por
semana em horário nobre.

O  Congresso  Nacional,  durante  25  anos,  nunca  quis  regular  o  capítulo  Da
Comunicação  Social.  Mas,  de  repente,  na calada da noite,  institui  uma comissão
mista do Congresso Nacional para regular a Constituição Federal e decide aprovar
um relatório do senador Romero Jucá, se não me engano, o qual regulamenta esse
artigo da Constituição e, na prática, não regulamenta nada, porque mantém o que já é
feito pelas emissoras hoje.

Se você somar o que faz o SPTV ou o MGTV, verá que a cota do conteúdo local e
jornalístico foi cumprida. Segundo o projeto aprovado por essa comissão, o Estado
brasileiro  poderia  dar  recursos  para  as  emissoras  privadas  produzirem  seus
telejornais, porque estariam cumprindo a cota de produção local independente. Nosso
projeto não prevê isso. Ele prevê, de fato, instrumentos para garantir diversidade e
pluralidade.

Direito de antena. Companheiros, estamos falando de propostas que países com a
maior  tradição  liberal  já  possuem,  como  os  Estados  Unidos.  Boa  parte  dessas
propostas  de  regulação  que  trazemos  no  nosso  projeto  de  lei  é  praticada,  por
exemplo,  nos  Estados  Unidos,  que  são  tidos  como um  exemplo,  um  bastião  da
democracia e da liberdade no mundo - para alguns, porque para mim, não. Nesse
caso, se fizéssemos o que é feito nos Estados Unidos, já teríamos tido um grande
avanço do ponto de vista da diversidade do nosso sistema de comunicação. Seria
necessário garantir  1  hora  por semestre para que cada um de 15 grupos sociais
relevantes pudesse apresentar suas propostas para o País, sua observação sobre a
situação nacional.

Isso faz parte do debate político. Por que monopolizar o debate entre um ou dois
grupos políticos apenas? Por que não permitir  que organizações que defendem o
meio ambiente ou a reforma agrária ocupem espaço na televisão para passar a sua
mensagem à sociedade, dizer que existem, enquanto pautam a política da sociedade
brasileira?



1567
____________________________________________________________________________

Já falamos do conteúdo nacional. O art. 24 diz que não pode haver censura prévia
alguma. E nós não queremos fazê-la nem estamos propondo eleger um conselho de
pessoas para decidir se determinado conteúdo será ou não divulgado nos veículos de
comunicação sociais e eletrônicos. O direito de resposta é previsto na Constituição,
mas não é praticado na sociedade brasileira. Temos ainda a questão das crianças e
dos adolescentes e a criação de um conselho nacional de políticas de comunicação.
A nossa sociedade, através das suas organizações instituídas, tem, sim, o direito e o
dever de contribuir para a elaboração e a fiscalização das políticas públicas no campo
da  comunicação.  Isso  existe  em  várias  áreas.  Então,  por  que  não  na  área  da
comunicação, que é tão sensível para uma sociedade midiatizada como a nossa?

Companheiros, o nosso objetivo com esse projeto é coletar 1.300.000 assinaturas
para abrirmos o debate, que hoje está interditado no Congresso Nacional, porque não
existe vontade política por parte de diversos setores para travar uma discussão que
pode  ser  desinteressante,  como  disse  o  deputado  Rogério  Correia.  Travar  esse
debate  gera  muitas  inimizades.  Nenhum parlamentar  ou  governante  quer  a  Rede
Globo, suas filiadas ou grande jornal como inimigos públicos número um. Por isso é
difícil. Além disso, há muitos concessionários de televisão no Congresso. Como disse
o Prof. Venício Lima, vivemos numa situação de coronelismo eletrônico. Eu acredito
que, apesar disso, é possível, sim, avançar e obter mais pluralidade e diversidade.

Poucos acreditavam que pudéssemos conseguir uma vitória no debate do marco
civil da internet no Congresso Nacional. Estávamos e estamos lidando com um dos
maiores poderes econômicos do mundo, que são as empresas de telecomunicação.
Ninguém acreditava que pudéssemos ganhar a batalha na Câmara dos Deputados,
mas ganhamos, porque nos organizamos, enfrentamos o debate e não tivemos medo
da disputa política. E não temos medo porque a sociedade está do nosso lado. A
partir  dessa  discussão,  poderemos,  sim,  construir  instrumentos  públicos  mais
eficazes para garantir e aprofundar a democracia do Estado brasileiro com uma nova
lei,  para  que  todos  expressem  a  sua  liberdade,  e  não,  um  grupo  minoritário  de
pessoas no nosso país. Muito obrigada.

O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - Obrigado, Renata Mielli.
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Esclarecimentos sobre os Debates
O  presidente  -Neste  instante,  daremos  início  aos  debates.  Solicitamos  aos

participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos,  dispensadas  as  saudações  pessoais.  Cada  participante  disporá  de  3
minutos para fazer sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral
serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas. Inicialmente,  serão
feitas as perguntas. Depois, os membros da Mesa irão respondê-las e fazer suas
considerações finais.

Debates
O presidente - A primeira pergunta é de Nívia Machado, da Universidade Federal de

Ouro Preto, do Centro de Educação a Distância - Mídias na Educação -, dirigida ao
Prof. Marcos Dantas e/ou Renata Mielli: “Vejo como uma problemática o fato de a TV
brasileira ter começado na direção comercial. Essa cultura privada se perpetuou e
ainda se perpetua nos outros  veículos  de comunicação.  Na contramão comercial,
existem TVs que buscam a participação popular. Diante dessa realidade de consumo,
que já tem raízes profundas na cultura, o que devem fazer as emissoras públicas
para atrair a atenção e a audiência da população? Detalhe: a maioria delas é de TV
fechada”.

A outra pergunta é de Pedro Pereira Franco a quem possa responder, a quem se
sentir em condições de responder a ela. A pergunta do Pedro, da Associação dos
Jornalistas do Serviço Público, é a seguinte: “Como funciona a TV comunitária em
Belo Horizonte e como se constitui sua gestão?”.

Agora  convidarei  para  fazer  as  perguntas  o  Thiago  Alves,  do  Movimento  dos
Atingidos por Barragens, e depois a Celeste Aida Gontijo.

O  Sr.  Thiago  Alves  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Sou  jornalista,  membro  da
coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens de Minas Gerais e moro na
região de Congonhas. Já trouxe várias questões no debate, algumas já amplamente
discutidas em inúmeros espaços, algumas provocações também interessantes. Na
verdade, queria colocar uma provocação para a Mesa e gostaria que todos pudessem
fazer um comentário, especialmente a Renata, sobre a profundidade de uma reforma
dessa, ou seja, ela entra em um bojo muito maior que apenas falar de comunicação.
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Primeiramente é uma provocação da Renata sobre a diferença entre audiência e
convencimento. Os números do Ibope dizem que a audiência da Globo está caindo -
números muito relativos -, enquanto outras emissoras estão subindo. A Record sobe.
Isso tudo é muito estranho. Como você disse, está a serviço de alguma coisa, de
algum modelo. Lembro-me da novela  Avenida Brasil. Todos certamente também se
lembram.  Foi  a  novela  que  rendeu  R$4.000.000.000,00  em  faturamento.  É
considerado um dos produtos mais rentáveis da história da TV mundial.  Todos os
meus colegas jornalistas e militantes de movimentos sociais viram a novela, viram o
último capítulo emocionados; nem por isso são pessoas alienadas. No entanto, foi um
grande produto. Não vou discutir aqui o mérito, se é bom, se é ruim, se é chato, se é
interessante, mas é um produto midiático que fez sucesso, e o povo viu. Agora, se o
povo ficou convencido de alguma ideia, eu não sei. Acho que podemos aprofundar
esse debate.

Enquanto militante do MAB, sinto dizer que falar de comunicação é luta política, é
polarização.  Não  é  falar  de  radicalismo  ou  de  extremismo.  Isso,  na  verdade,
emburrece o debate. Todo extremismo emburrece. É fazer disputa política, não tem
como. Já foi aqui  muito explicado que a nossa luta não é contra a TV, a técnica
desenvolvida, se é em cores, preta e branca, etc. É contra um sistema político, contra
um  modelo  de  desenvolvimento  internacionalizado.  No  Brasil,  a  Globo  é  sua
expressão mais forte, mas o Marcos já explicou que é uma estrutura multibilionária no
mundo inteiro. Então, é uma luta política profunda.

O que penso, enquanto profissional e militante, é que, para avançar nesse debate,
em nível de Brasil e de América Latina, temos de construir força social para disputar
isso.

Uma proposta que está sendo aprofundada no Brasil, que saiu nas manifestações
de junho e é uma das principais pautas do povo é a reforma política. É uma coisa
profunda. Essa lei que estamos debatendo aqui e este debate todo é semelhante à
reforma agrária, à reforma urbana, aos direitos dos trabalhadores, à CLT, tudo isto
que não vai  avançar  no atual  modelo político que temos.  Sinto  muito dizer:  essa
proposta  é  muito  avançada,  mas,  se  não  houver  força  social  organizada  para
enfrentar esse debate, não vamos vencer, porque o Congresso e todas as instituições
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envolvidas estão tomados nesse modelo de desenvolvimento. E força social é povo,
esse mesmo povo que viu a Avenida Brasil, mas que não concorda e não sabe que a
Rede  Globo  está  no  espaço  público,  no  espaço  do  povo,  que  não  sabe  dessas
informações que a Renata falou e que não está convencido, simplesmente. Então,
existe uma brecha grande.

Então,  um  dos  debates  que  centenas  de  movimentos  sociais  e  o  fórum  estão
fazendo é o plebiscito popular para uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema
político. Será uma grande oportunidade de colocar todos esses debates para o povo
discutir.

Gostaria que a Renata falasse sobre a importância do plebiscito, pois tem marco da
mineração,  tem  reforma  agrária,  tem  dezenas  de  reformas,  e  essa  reforma  da
comunicação  também  está  para  todos  nós,  profissionais,  e  para  o  conjunto  de
movimentos sociais.  Isso não é polaridade, não é extremismo, isso é luta política.
Obrigado.

O presidente - Muito obrigado, Thiago. Com a palavra, Celeste Gontijo e, depois,
Sidney Martins.

A Sra. Celeste Gontijo - Minha pergunta é para o Marcos, a respeito da vinda da
Fifa, que interveio em produtos do País como o pão de queijo e o tropeiro, que não
vão poder ser vendidos no Mineirão; como o acarajé, que está sendo proibido em
torno do estádio de Salvador. Você falou de a diversidade cultural não ser violada.
Como barrar essas pessoas ou veículos que sempre querem fazer com que essa
diversidade cultural não seja respeitada? A Fifa só colocou a música com a Claudia
Leitte - estou percebendo isso - porque deixou um tom de Ricky Martin antigo. Tenho
a impressão de que a Claudia Leitte deve ser dona da gravadora, que tem alguma
contribuição com a Fifa. Então, como podemos fazer isso com a diversidade cultural?

O presidente - Muito obrigado, Celeste. Com a palavra, Sidney.
O  Sr.  Sidney  Martins  -  O  debate,  agora  à  tarde,  está  sendo  bacana.  Gostaria

apenas de fazer algumas colocações e peço que depois os membros da Mesa falem
alguma coisa a respeito.

Gostar de TV. De fato, o povo em geral gosta de TV. Eu sou militante, gosto de TV.
Mas em muitas das vezes que chego em minha casa, é como a companheira falou:
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ligo a TV, fico na sala, ando e a deixo tocando, por quê? Porque a mídia, os meios de
comunicação hoje se diversificaram. Cada um que tem acesso ou quer ter acesso à
internet passa a ter também um espaço de informação. Mas a televisão aberta hoje é
muito prejudicial ao povo brasileiro, presta um desserviço, de tal forma que só informa
o que interessa às elites: o  Jornal Nacional,  a imprensa em geral, o programa da
Xuxa.  Ainda  bem que  não  gostava  de ver  o  programa da Xuxa quando  criança,
porque o que ela passa a não ser fazer propaganda para vender os brinquedos da
Estrela?

Dizem que a TV não pode ser um meio para educar, e, sim, as escolas. Discordo
dessa colocação, pois hoje a maioria dos jovens da periferia é educada para pegar
em arma,  usar drogas, ir  para luta,  ir  roubar  nos  shoppings  o tênis de marca, as
roupas.  Nas  periferias,  as  pessoas  assistem  a  toda  aquela  produção do  sistema
capitalista, às festas exibidas na TV, mas nós, o povo pobre, lascado, não temos
acesso àquilo.  Então ele,  simplesmente,  desapropria  aquilo  que foi  desapropriado
pelos próprios meios de produção, a mais-valia, a sua força de trabalho.

Então, se não temos um mecanismo de controle, é muito difícil. É preciso controlar,
meus amigos, se não, estamos ferrados, pois eles controlam a nossa vida, o que
deve ser exibido na televisão.

Olha, o povão gostava muito do Chacrinha. Eu também gostava dele, há 20, 30
anos.  Hoje  o  povão  não  quer  ver  mais  o  Sílvio  Santos  jogando  aviõezinhos  de
dinheiro para lá e para cá.

Para terminar, gostaria de dizer que a sociedade precisa das organizações, do povo
organizado.  Não estamos em nenhum estágio  avançado em que possamos dizer,
como Marx mesmo falava, no comunismo, que cada um vive de acordo com a sua
necessidade e capacidade, que não precisamos mais do CNPJ, de mais nada desse
estilo  de  ONG  ou  partido.  Como  vamos  nos  organizar  para  enfrentar  uma
organização que é um partido político, é um PIG, porque está todos os dias falando
mal do governo? O Partido dos Trabalhadores pode não ter feito as reformas agrária
e política, mas avançou muito para a sociedade brasileira. Temos de dar um passo
atrás e olhar como avançamos. Essa mesma imprensa golpista quer destruir o que
avançamos até hoje em termos de democracia.
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O presidente - Pergunta do Sr. Alexandre Decaris, do jornalismo da Fafich, UFMG,
dirigida à Sra. Renata Mielli: “Você critica muito produtos culturais como o BBB. Como
você  vê  o  beijo  gay numa  novela  global?  Não  seria  a  mídia  um  espaço  de
controvérsias e de disputas necessárias à sociedade brasileira?”.

Convido  o  Gustavo  Gindre  para  fazer  sua  pergunta  oral;  depois,  a  Lidyane
Ponciano.

O Sr. Gustavo Gindre - Só um detalhe. Falou-se sobre telefone fixo. Na semana
passada, a Verizon pediu uma autorização para a FCC desligar a telefonia fixa numa
cidade do Alabama. Talvez seja a primeira cidade dos Estados Unidos a não ter mais
telefone fixo. Isso vai chegar mais rapidamente do que estávamos pensando.

A minha pergunta é dirigida ao Marcos. Achei interessante quando você contrapôs
democracia no sentido mais revolucionário do termo e diversidade na pauta possível
hoje. Mas a minha pergunta é se essa questão não tem de passar pela análise do
perfil da nossa burguesia. Você, por exemplo, citou realidades de outros países. Se
você  pensar,  os  países  ditos  desenvolvidos,  da  Europa,  Canadá,  Nova  Zelândia,
Austrália,  todos conseguiram dialogar,  de forma mais  ou menos crítica, com essa
ordem  que  você  bem  descreveu,  porque,  bem  ou  mal,  possuíam  um  projeto  de
burguesia nacional,  que tinha lá  o seu projeto próprio.  Um dos dilemas do Brasil,
penso eu, é o fato de que a nossa burguesia ainda é a da colônia, que se vê como
tropicalizadora, como representante local dos interesses transnacionais e, portanto,
não tem nem projeto para ser uma burguesia como temos na Europa, a qual está lá
bem ou mal,  hoje,  fazendo barreiras a essa onda avassaladora que percebemos,
impondo alguns limites, dentro dos marcos da burguesia, obviamente. Mas você não
precisa dialogar com essa realidade específica brasileira.

Uma última pergunta vai para o Prof. Wilson Gomes. Discordei de quase tudo que o
senhor falou. Acho bom isso, porque faz parte do debate; só enriquece o fato de
termos opiniões divergentes.

Queria pontuar uma questão, porque penso que não se trata de divergência; do
meu ponto de vista, há um engano em achar que a pauta da esquerda tem sido uma
pauta de extrema esquerda e que não coloca bases para o diálogo. Aliás, o senhor
citou,  por  exemplo,  questões  que  construiriam  um  certo  consenso,  como direitos
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humanos. Se ficarmos com aquilo que chamo de concurso de  miss,  que é aquela
coisa: a paz no mundo e tudo de que todos,  em tese, são a favor.  Mas, quando
saímos do nível de concurso de miss e procuramos materializar essas questões, as
divergências explodem. Fico me perguntando se existem esses possíveis consensos.
Por exemplo, a proposta que a Renata apresentou não tem nada de revolucionária. É
uma  proposta  que  consolida  legislações  de  países  burgueses  desenvolvidos.  As
propostas que ela traz aqui são vigentes atualmente na Inglaterra, na França, nos
Estados Unidos e no Canadá. Ninguém está propondo e nem vejo como referência
nada que seja fora dos marcos burgueses.

O problema é que nos meios de comunicação brasileiros sequer fizemos nossa
Revolução  Francesa.  Este  talvez  seja  o  problema:  propor  para  uma  legislação
brasileira questões absolutamente consolidadas em países como Alemanha,  Itália,
Espanha e França... Estamos falando de debate sobre concessões de comunicações
- esta é uma tradição inglesa. Estamos falando de limites à propriedade - isso está na
legislação americana, no Telecommunications Act. Não há nada nessa proposta que
não esteja nas legislações  burguesas vigentes.  O que ocorre é que,  no  Brasil,  a
burguesia que controla os meios de comunicação sequer aceita aquilo que vige nos
países ditos democráticos burgueses. É claro que, se perguntarmos à Globo se ela é
a favor dos direitos humanos, obviamente ela dirá que sim, ela será. Se perguntarmos
se ela é a favor da cultura da paz, ela dirá que sim, será. Então, esfolem isso em uma
legislação  que  afirme  os  direitos  humanos  nas  comunicações,  e  acabará  todo  o
consenso.  Nesse caso há um equívoco de interpretação.  Ninguém está propondo
uma pauta revolucionária. Está se propondo uma pauta burguesa. Está se propondo
uma  Revolução  Francesa  dos  meios  de  comunicação  no  Brasil,  coisa  que  não
conseguimos fazer até hoje.

O presidente - Gustavo, obrigado. Com a palavra, Lidyane Ponciano. Logo após
falará Ana Paola Amorim.

A Sra. Lidyane Ponciano - Falar depois do Gindre é complicado. Para quem não me
conhece,  participei  na  parte  da  manhã,  sou  coordenadora  do  Comitê  Mineiro  do
Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Renata, quero falar sobre um
ponto do projeto de lei. Além do grupo que formamos para construir esse projeto de
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lei, colocamos em assembleia, em consulta pública e convidamos todas as entidades
do Brasil para participar e votar, para verificarmos o que entraria e o que não entraria.
Essa foi a forma mais democrática que pensamos.

Wilson, também discordo de muita coisa que você falou. Um dos pesares - como o
Aloísio disse aqui - foi não estar presente aqui o empresariado. Com isso, não há o
contraponto. Você falou de outro lugar que não foi o do empresariado. Você citou
algumas coisas como o porquê de não podermos escutar o Lepo lepo e coisa e tal.
Portanto, vou-me reportar à época das divas do cinema. Quando as mulheres foram
para  as  fábricas,  elas  copiaram  o  penteado  da  Veronica  Lake.  É  uma  coisa  da
indústria  cultural,  aquilo  que viam no cinema e na  televisão.  Edgar  Morin  cuidou
bastante desse assunto. Assim, aquelas mulheres copiaram o modelito do cabelo.
Daí, o cabelo grudava nas máquinas, e elas eram escalpeladas. Assim, as fábricas
proibiram as mulheres de irem com o penteado da Veronica Lake. O que eu quero
dizer com isso? A televisão é o veículo de comunicação mais consumido no Brasil.
Ela incide diretamente sobre o imaginário das pessoas. Quando se coloca somente o
Lepo lepo tocando na televisão, isso tem uma dimensão simbólica muito importante.

Quando exibiam os festivais em que cantavam Caetano e esse povo todo, era esse
tipo  de  música  que  a  população  cantava.  Então,  falar  que  isso  não  incide  no
imaginário popular é complexo.

Você disse também que a vida do gay da novela é mais fácil do que a do gay da
vida real. Depende. De qual personagem? Pode ser um personagem que sofreu uma
violência sexual, o que não acontece sempre na vida real. E daí? Uma novela atual
exibiu uma cena de estupro, que não vi, mas que o pessoal retaliou no Facebook
porque era bem violenta, e há várias pesquisas de mídia segundo as quais quanto
mais violência se veicula, mais violência se gera.

Você falou também na questão dos direitos humanos. Quando fiz jornalismo, minha
pesquisa  pretendia  mostrar  como  a  questão  gay era  aplicada  na  mídia,  com  o
enfoque de direitos humanos. Mas simplesmente tive de mudar minha base empírica,
que era o jornal, porque o jornal não falava absolutamente nada a esse respeito. Aí,
tive de mudar para revista. Então, as coisas mudam e estão mudando de lá para cá.
Hoje as pessoas estão questionando a mídia. À época em que me formei, não havia
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estas manifestações que vemos hoje, quando as pessoas questionam se o que se diz
no jornal  é verdade.  Hoje muitas  pessoas questionam isso.  Será que o que está
passando  na  televisão  é  verdade?  Antes,  não;  se  passou na  televisão,  era  fato.
Muitos ainda acham isso hoje em dia, mas muitos questionam.

Quero fazer uma observação também sobre o rádio digital. Estão querendo acabar
com o rádio analógico e passar para o digital.  Aí haverá um conversor que custa
R$150,00. O cara que mora na roça e tem um radinho de pilha, que comprou por
R$15,00, vai ter dinheiro para isso? Aí a comunicação vai chegar até ele? Que tipo de
informação vai chegar a ele?

Eu tinha mais coisas a falar, mas vou ficar por aqui.
O presidente - Obrigado. Ana Paola, por favor.
A Sra.  Ana Paola  Amorim -  Boa tarde.  Sou Ana Paola,  professora do  curso de

jornalismo da Universidade Fumec. Vou falar em uma linha muito parecida com a do
Gindre e da Lidyane. Minha pergunta, que também será direcionada ao Prof. Wilson
Gomes,  na  verdade é  mais  uma tentativa  de  diálogo,  de  puxar  um pouquinho  o
debate.

Se o Gindre e a Lidyane falaram que concordaram com muito pouco do que você
disse, eu não consegui concordar com nada. Isso pode ser bom, porque este é o
princípio  do  debate:  a  gente  concorda  ou  discorda.  Mas  a  minha pergunta,  Prof.
Wilson Gomes, com todo o respeito à sua fala, é se o lugar em que você colocou o
debate, para o qual você trouxe a fala, não seria uma forma exatamente de fugir do
debate. Vou explicar por quê. Você fala em tentar fugir das armadilhas do debate,
mas arma uma outra armadilha, que é colocar  outras  questões que simplificam e
superficializam os argumentos. Então, acaba não reconhecendo a entrada de novos
argumentos  nesse  debate,  como se  o  debate  fosse uma questão  de escolha.  O
debate não é só uma questão de escolha.

Fazendo uma rápida digressão, há mais ou menos 15 anos li  um livro do Prof.
Marcos Dantas,  A lógica do capital informação, em que aprendi muito. Um capítulo
específico - se não me engano, o segundo, mas já me esqueci, embora eu soubesse
de cor até a página - lembrava, professor, a Teoria do Rádio, de Brecht. Lendo o livro
do Marcos Dantas, caiu a ficha: nessa questão da liberdade de expressão e nessa
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questão  que  está  posta  dos  meios  de  comunicação,  há  um  condicionante  muito
grande da economia política do setor. Quando Brecht fez a Teoria do Rádio, pensava
que seria  a  ágora  informacional,  porque o  rádio era  emissor  e  transmissor,  e  os
empresários  do  setor  organizaram  o  rádio  de  tal  forma  que  pôde  ser  explorado
comercialmente.

Naquela  época,  o  Prof.  Marcos  Dantas  alertava  que  poderia  acontecer  com  a
internet,  e,  naquela  época,  confesso  que  não  entendi.  Quando  da  discussão  da
neutralidade da rede, do marco civil, entendi perfeitamente tal questão e fiz a analogia
de que a economia política do setor de comunicação condiciona essa possibilidade
de produção de vozes,  de  diversidades,  de pluralidades, questão que está sendo
posta.

E quando você apresenta de outra forma, reduz-se a discussão a uma questão de
controle remoto. Foi o que aconteceu no rádio, quando da Teoria do Rádio, de Brecht.
E você reduz a liberdade a uma questão de escolha.  O controle remoto não é a
analogia adequada, não é uma questão de escolha, de subjetividade das pessoas, se
se pode escolher um ou outro ou se o gosto é refinado ou não. É questão de você
poder ter a sua voz ouvida, poder falar e ter reflexo dessa voz.

Ao ver o projeto de lei de iniciativa popular, no seu art. 1º, em que se fala que esse
projeto dispõe sobre a comunicação social  eletrônica de forma a regulamentar  os
arts. 5º, 21, 220, 221, 222 e 223 da Constituição Federal, o que está posto nessa
discussão  são  questões  ligadas  à  estrutura  do  sistema de  mídia,  à  organização
política e econômica do setor  que condiciona as condições que vão aumentar ou
restringir as liberdades. Por isso a minha pergunta é esta: quando a gente desloca a
discussão para dicotomias, não é uma forma de não fazer o debate? É isso.

O presidente - Obrigado. Com a palavra, Ariel Lucas.
O Sr.  Ariel  Lucas Silva - Ariel  Lucas, sou professor da Faculdades Promove, de

teoria da comunicação, claro que não com a experiência do Prof. Wilson Gomes. A
primeira pergunta é específica para a Renata; as outras, para toda a Mesa.

O  Fórum  Nacional  de  Democratização  da  Comunicação  tem  trabalhado  com
políticas públicas no campo da comunicação, objeto maior de trabalho. Eu gostaria de
saber como o fórum nacional tem discutido com as políticas públicas no campo da



1577
____________________________________________________________________________

cultura no Brasil. Venho da área da cultura e percebi, durante as falas dos debates de
que tenho participado, tanto sobre políticas públicas de cultura quanto sobre políticas
públicas de comunicação, que há um diálogo muito próximo, pelo menos no discurso
das  duas  políticas.  Eu  gostaria  de  saber  como  se  tem  discutido  isso  para
entendermos que televisão, rádio e até mesmo internet são, antes de qualquer coisa,
produtos  culturais.  E  aí  é  preciso  olhar  para  a  televisão  como produção  cultural
nossa.  Queria  problematizar  uma  coisa,  concordando  com  o  que  o  Prof.  Wilson
Gomes apresenta, que talvez a gente coloque muita responsabilidade sobre os meios
de comunicação, de resolver problemas de preconceito, de racismo, de exclusão, de
discriminação, de diferenças, que são problemas que a gente ainda não conseguiu
resolver fora dos meios de comunicação. Então, pode ser um problema colocar essa
responsabilidade  para  os  meios  de  comunicação  resolverem  problemas  que,
enquanto sociedade, ainda não conseguimos resolver. Eu queria também que o Prof.
Wilson Gomes comentasse um pouquinho sobre isso, sobre esses problemas que
não conseguimos resolver e queremos que os meios de comunicação resolvam.

O presidente - Obrigado, Ariel. Com a palavra, Ângela Carrato, da UFMG; depois, o
Aloísio Lopes.

A  Sra.  Ângela  Carrato  -  Boa  tarde.  Sou  Ângela  Carrato,  professora  do
Departamento de Comunicação Social da UFMG. A minha pergunta é para a Renata.

Renata,  entre  outras  coisas  que  a  TV  comercial  fez  no  Brasil,  uma  delas  foi
condicionar a história da própria televisão à história da TV comercial. Escutei aqui -
não me lembro quem disse - que a TV no Brasil começou como comercial, e este
talvez seja um problema. A TV no Brasil não começou como comercial; ela tentou ser
uma TV educativa  lá  atrás,  com Roquette  Pinto.  Então,  é  preciso revermos essa
história, até para conseguirmos avançar. Estamos trabalhando com marcos que não
são adequados no sentido de entender esse processo. Mais ainda, quem usurpou
essa história foi Assis Chateaubriand, que é outra questão que precisamos entender e
trabalhar.

Diante disso, coloco que um dos grandes problemas que a TV comercial trouxe
para o Brasil foi uma série de mistificações, entre elas a de que a TV não comercial é
incapaz, que não dá conta de fazer, que fica no gueto. Então, como conseguir romper
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com  essa  questão  se  a  arena  do  debate  público  é  exatamente  o  meio  de
comunicação comercial?

Fora isso, parabéns pelo projeto, e vamos lutar.
O presidente - Obrigado, professora. Com a palavra, Aloísio Lopes e, depois, Marco

Eliel.
O Sr. Aloísio Lopes - Boa tarde. A Prof. Ângela Carrato é autora de um artigo muito

bom, que retrata essa guerra do Roquette Pinto contra os interesses comerciais e a
trapaça do Chateaubriand contra a TV educativa no Brasil.

Sobre  o  Conselho  de  Comunicação  Social  do  Senado,  gostaria  de  saber  se  a
Renata considera que ele é um avanço ou não. Sabemos da limitação dele, e gostaria
dos comentários, da sua resposta e da do Prof. Wilson Gomes. Faço essa pergunta
porque temos uma proposta em Minas de criar o conselho estadual de comunicação
vinculado ao Legislativo. Então, acho que essa experiência nacional, em que pesem
suas limitações, pode-nos ajudar aqui também.

O presidente - Obrigado, Aloísio. Com a palavra, Marco Eliel e, em seguida, Élder
Pacheco.

O  Sr.  Marco  Eliel  -  Boa  tarde  a  todas  e  a  todos.  Sou  professor  do  curso  de
comunicação  social  e  diretor  de  comunicação  do  Sindicato  dos  Professores  do
Estado de Minas Gerais.

Prof.  Wilson  Gomes,  o  senhor  citou  que  existe  um  olhar  dicotômico  entre  as
esquerdas e a elite que domina os meios de comunicação no Brasil de uma forma até
meio maniqueísta. Se considerarmos que pelo menos as seis famílias que dominam a
mídia neste país têm a hegemonia da fala e a concentração dos recursos, isso desde
praticamente  as  capitanias  hereditárias,  é  plausível  que  entendamos  isso.  E  a
sociedade brasileira é conservadora - o senhor citou que ela é até mais conservadora
do que os próprios meios de comunicação. É evidente que esse poder concentrador
e, de uma certa forma, essa “concessão”, entre aspas, que é feita a essas famílias
que dominam os meios de comunicação são oriundos exatamente até de um balcão
de negócios que se faz no Congresso Nacional para que essas concessões sejam
dadas a essas famílias. Sem dizer que boa parte do próprio Congresso Nacional é
composto por empresários que dominam esses meios de comunicação e também
pelos interesses que esses meios representam.
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O  senhor  fala  que  essa  dicotomia  só  acabará  quando  existir  um  espaço  de
consenso entre as partes. Tentamos fazer isso na Confecom, tanto é que a sociedade
civil  organizada  e  a  representação  dos  trabalhadores  estavam  lá  debatendo,  e
apenas a Rede Bandeirantes de Televisão teve a primazia de estar ali assentada para
debater conosco. Nenhuma das outras quis debater a democratização dos meios de
comunicação. O que é mais esquizofrênico nessa história é que nós, trabalhadores,
sindicalistas e sociedade civil, legitimamos que a TV Brasil seja pública, e o próprio
Estado brasileiro não quer que isso aconteça. Porque a cada R$1,00 que o Estado
brasileiro gasta com publicidade no Brasil, R$0,49 são para a Rede Globo. Então,
com essa hegemonia  da  fala  e  com essa concentração de recursos na televisão
privada,  como se  fazer  essa democratização,  esse estado  de  consenso  entre  as
partes, para que exista realmente uma democratização dos meios?

Precisamos avançar muito. A Renata Mielli fala da importância dessas 1.300.000
assinaturas,  e  acredito  que  é  só  assim,  com  pressão  popular  e  fora  do  debate
congressual,  que  conseguiremos  fazer  com  que  os  meios  de  comunicação
representem o interesse da sociedade brasileira.

O presidente -  Muito obrigado.  Com a palavra,  o Sr.  Elder  Pacheco e,  logo em
seguida, o Sr. Valter Freitas.

O Sr. Elder Pacheco - Boa tarde, deputado Adelmo Carneiro Leão, companheira da
Mesa Renata  e  companheiros  que  estão  fazendo os  debates.  Em primeiro  lugar,
quero  fazer  uma  pequena  observação.  As  pessoas  não  nascem  racistas  nem
escolhendo  ser  homossexuais,  mas  são  culturalmente  condicionadas.  Em  alguns
casos, como a orientação sexual, sim. Ninguém sai do útero escolhendo ser racista.
Como  o  professor  observou...  Discordo  plenamente  do  Prof.  Wilson  porque  os
indivíduos são oriundos de um processo de adaptação social  e  cultural.  Não são
isolados do mundo. Não nasci isolado do resto da sociedade.

Portanto,  a  imprensa  e  os  meios  de  comunicação,  particularmente,  têm  papel
fundamental  no  processo  de  crescimento  cultural  e  de  conhecimento.  Não  sou
jornalista na concepção ipsis litteris. Quer dizer, não tenho canudo, mas trabalhei no
jornal Panorama e na Rádio Carijós, em Lafaiete. Hoje sou diretor de programação da
Rádio Brasil FM, que foi fechada pela Polícia Federal e pela Anatel, mas reaberta na
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Justiça  com  outorga.  Encontra-se  aqui  o  Pedro,  diretor-presidente  do  jornal
Comunidade BH, do qual também fui colaborador e no qual escrevo eventualmente,
com muitos e duros desafios. Se não fosse a imprensa, não teríamos a queda da
ditadura,  principalmente  a  imprensa  burguesa,  a  grande  imprensa  chamada  de
nanica.  Foi  a  imprensa  nanica  que  abalou  os  alicerces  da  ditadura.  Escrevi  nos
jornais  Movimento, O São Paulo, de D. Paulo Evaristo Arns, em 1982, e O Cometa
Itabirano,  que influenciaram culturalmente. Essa é a minha divergência com o Prof.
Wilson. Se não fosse a imprensa, não teriam colocado fogo na Escola Base porque
uma criança de 5 anos disse que foi  molestada dentro de uma Kombi escolar.  A
imprensa saiu caindo em cima dessa escola, e puseram fogo nela. Depois foi provado
que ela era inocente.

O jornal The Sun, na Inglaterra, é um tabloide dominado pela família Murdoch. Por
exemplo, há a questão da influência das rádios. A Rádio Siglo XX, na Bolívia,  de
Domitila Barrios de Chungara, candidata ao Prêmio Nobel da Paz e já falecida - tive a
honra de conhecê-la em Nova Lima quando fui assessor do Sindicato dos Mineiros -,
influenciou toda uma geração de lutadores que puseram bomba e dinamite quando o
Exército  ameaçou invadir  as  minas.  Foi  essa rádio,  dominada pela  Domitila  -  os
maridos não permitiam que as esposas interferissem -, que fez com houvesse uma
mudança revolucionária na questão do machismo na Bolívia.

Há vários outros aspectos. Prof. Dantas, a mídia esconde uma polêmica que é o
efeito subliminar de propaganda, votado no Senado americano. Essa teoria do efeito
subliminar  da  propaganda  é  real  e  interfere  na  mente  das  pessoas.  Esse  é  um
aspecto. A questão da...

Crianças sendo transformadas em adultos,  usando batom, perfume,  minissaia e
colar, não é influência de pai ou mãe, mas da imprensa. Na verdade, influência da
imprensa  sobre  a  cabeça  dos  pais,  assim  como da  criança.  Para  finalizar:  essa
imprensa é o PIG.

O presidente - Com a palavra, o Sr. Valter Freitas, para concluir.
O Sr. Valter Freitas - Boa tarde a todos e a todas, deputado Adelmo Carneiro Leão.

Cumprimento a Mesa. O Elder falou com muita propriedade. Estamos ouvindo aqui
assuntos importantes, principalmente de uma plateia tão seleta como esta, em que há
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muitos pensadores da área da comunicação e muitos colegas de faculdade.
Deputado, tenho uma preocupação muito grande. Fui chefe de Comunicação da

Secretaria de Segurança Pública no governo Itamar Franco. Há algo que considero
um  absurdo.  Hoje  vemos  o  glamour dos  programas  policiais  de  televisão,
principalmente  do  Datena,  que  hoje  ganha R$1.000.000,00.  Nada  tenho contra  o
salário dele, mas é um absurdo o  glamour da violência e da banalização dela por
meio da televisão, que é um grande veículo que entra na casa das pessoas.

Enfim, acho que esta questão, deputado, tem que ser debatida também: por que
apresentam  um  acusado  à  imprensa  e  colocam  lá  o  rosto  dele,  se  a  própria
Constituição Federal garante, no art. 5º, o direito à imagem como imprescritível? Ele é
acusado. Se,  perante o delegado de polícia, ele tem o direito de ficar calado; se,
perante o juiz,  o  acusado tem até o direito  de mentir,  por  que o repórter  faz um
interrogatório ao acusado? O acusado, deputado, tem o direito de mentir perante o
magistrado. Perante a autoridade policial, quando está sendo ouvido, ele tem o direito
de ficar calado e só falar em juízo. Então, por que o repórter se acha no direito de
interrogar  o  sujeito  que está  sendo acusado no  momento? Temos  de respeitar  o
devido  processo  legal,  o  contraditório  e  a  ampla  defesa.  Isso  a  gente  não  vê,
deputado. Então, temos de debater muito isso.

Já ouvi falar aqui das minorias, da imprensa branca, dessa coisa de preconceito, de
racismo, de tudo, mas a gente sabe que a maior parte dos acusados são pessoas de
cor parda e negra. Então, cria-se, de certa forma, um preconceito também contra as
pessoas de cor, porque o que se vê mais na televisão são essas pessoas sendo
apresentadas pela polícia. O policial civil e o militar estão lá, com todo o aparato, e o
sujeito, sendo acusado. Depois ninguém sabe se ele foi absolvido ou não, deputado,
porque a imprensa não acompanhou o final daquele caso.

Para concluir, quero citar uma briga de trânsito entre um taxista e um motorista que
ocorreu  ontem,  em  frente  à  Assembleia.  O  motorista  discutiu,  ambos  trocaram
insultos. Aí o motorista do outro carro parou em frente à Assembleia, e o taxista saiu
do ponto, onde há uma lanchonete, aqui ao lado, e riscou o carro desse rapaz, que
desceu e discutiu com ele. Terminou o rapaz agredindo o motorista de táxi com um
soco, ferindo-o no olho. Todo mundo que assistiu a isso partiu para cima do rapaz,
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que, num primeiro momento, foi vítima da ação do motorista. Foram em defesa do
motorista  de  táxi:  “Coitadinho,  coitadinho”.  Por  quê?  Porque  a  televisão  está
mostrando isto: vamos fazer justiça com as próprias mãos. Se o rapaz do outro carro
não  tivesse  ido  embora,  teria  sido  linchado  aqui  na  porta.  Ninguém  sabia  quem
provocou inicialmente o fato. Foi o motorista de táxi que perdeu o seu direito ao riscar
o carro do rapaz, que também perdeu o seu direito ao agredi-lo fisicamente. Então, o
que está acontecendo? É a banalização da violência, é a questão que a televisão
mostra todos os dias. Recentemente vimos a apresentadora do SBT dizer: “Vamos
fazer justiça com as próprias mãos”. E isso está sendo repetido.

Em relação à questão que citei, da apresentação do indivíduo perante a imprensa,
temos de discutir isso também. Num primeiro momento, ele é um acusado, ele não
pode ser pré-condenado. A partir dali, quando ele aparece na televisão, acabou.

Certa vez, deputado, um sujeito - eu estava na Secretaria de Segurança - foi preso
na  Pampulha  acusado  de  estupro.  Estava  de  paletó,  calça  jeans,  óculos,  tinha
cabelos brancos e usava um crachá pendurado no pescoço. Esse rapaz foi acusado
de estupro, levado para a Delegacia de Furtos. Quando chegou lá, eles o depilaram,
deram-lhe uma calcinha cor-de-rosa e o fizeram entrar na cela: “Hoje tem mulher para
vocês”. No mês seguinte, imagine o senhor, o verdadeiro estuprador foi preso. Então,
tem de haver muito cuidado. Espero que, no futuro, também possamos debater essa
questão, que é crucial: jornalista querendo fazer papel de delegado, promotor e juiz.
Isso não pode acontecer. Obrigado.

O presidente - Agradeço a todas e a todos presentes e, de modo muito especial, ao
Gustavo Gindre, que, além de nos brindar com uma bela palestra e grandes reflexões
pela manhã, está aqui, durante todo o tempo, participando, e à Ornela Carboni, nossa
mestra, que esteve aqui até este momento.

Informamos aos presentes que estão sendo realizadas, durante esta semana, nesta
Casa, diversas atividades em comemoração da Semana Estadual pela Liberdade de
Expressão,  pela  Democratização  dos  Meios  de  Comunicação  e  pelo  Direito  à
Informação Pública, promovida por entidades da comissão organizadora deste ciclo
de debates. Hoje, às 18 horas, no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira,
localizado  no  Hall  das  Bandeiras,  acontece  a  Mostra  Midiativista,  com  variadas
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produções audiovisuais de coletivos de mídia alternativa do Brasil. Essa mostra se
propõe a apresentar alguns trabalhos que se destacam na construção de narrativas
livres sobre causas sociais.

Logo  após,  às  19  horas,  no  mesmo  local,  acontecerá  o  Duelo  de  MCs  pela
liberdade  de  expressão,  onde  ratas  de  MCs  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte  participarão  de  um  duelo  em  que  deverão  compor  rimas  improvisadas
aludindo ao tema.

Agora  vamos  retornar  às  considerações  dos  nossos  convidados.  Para  suas
considerações finais e respostas às perguntas realizadas, ouviremos o Prof. Marcos
Dantas.

O Sr. Marcos Dantas - Este foi um debate muito bom, mas antecipo que tenho de
pegar um voo de volta para o Rio daqui  a pouco. Por  isso, informo que a minha
intervenção será uma intervenção de despedida e final. Como há várias questões,
vou começar do geral para o particular. Talvez até faça uma defesa, sem mandato
para tanto, do Prof. Wilson.

Temos o hábito - aliás, um forte hábito antidialético, e não dialético - de olhar os
meios de comunicação de acordo com uma - permitam-me ser um pouco professor e
teórico - velha teoria funcionalista, que se chamava um tanto quanto ironicamente de
Agulha  Hipodérmica,  na qual  se entendia que os meios  de comunicação ficavam
diante de cérebros vazios. Talvez nem todos saibam que essa é uma teoria liberal que
teve origem nos Estados Unidos nos anos 1930, 1940 e que um de seus autores foi
Lazarsfeld. Nessas cabeças vazias, injetavam, como se fosse uma agulha cheia de
líquidos,  suas  ideias,  numa relação unidirecional  emissor-receptor.  Essa teoria foi
desmontada  há  muito  tempo,  sem  falar  que  não  tem  nada  a  ver  com  dialética.
Ninguém comunica nada que o chamado receptor - expressão de que não gosto - não
tenha, por “n” motivos, uma pré-disposição para escutar e entender. Ele pode, é claro,
se tem uma certa cabeça crítica, até dizer: “Não gostei disso”. Entretanto, no contexto
social e cultural no qual ele está inserido e que tem a ver com todos os elementos de
formação, e não só com os meios - com a família, a vizinhança, a religião, o nível
educacional,  o  tipo  de  trabalho  que  o  cara  faz,  o  tipo  de  atividade  produtiva,  a
maneira como, a partir dessas atividades, ocupa o seu espaço livre -, uma série de
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questões farão com que aquela mensagem tenha reverberação, consistência.
Lembro-me de que, outro dia, pelo Twitter, recebi uma mensagem de alguém que

fazia um cálculo de quantas mensagens de feliz aniversário, há poucos dias, o Zico,
jogador  de futebol,  havia recebido.  Foi  um número enorme de mensagens. Como
conhecia a pessoa que me mandou essa mensagem pelo Twitter, na mesma hora
mandei-lhe uma mensagem com uma pergunta, pois era o dia específico do debate
do marco civil: saberia me dizer quantas mensagens rolaram no Twitter sobre o marco
civil? Vou apurar a resposta que ela me deu.

Não  tenho  dúvida  nenhuma  de  que,  naquele  momento,  a  mensagem  de  feliz
aniversário para o Zico ganhava de lambuja, embora as pessoas não o conhecessem
nem fossem seu amigo. Há nisso uma representação social, uma identificação social
e uma recompensa social que faz com que as pessoas se mobilizem. “Vou mandar
uma mensagem para o Zico.” Por quê? Porque essa é a sociedade do espetáculo. Foi
nesse ponto que comecei minha palestra. Essa é a sociedade do espetáculo, essa é
a sociedade com a qual  as  pessoas  se identificam.  Tenho uma resistência  muito
grande em usar o termo “qualidade” para programa de televisão ou de rádio ou do
que quer que seja. Aquilo que tem ou não qualidade para mim tem qualidade para
muitas pessoas. Tenho absoluta certeza de que meu conceito de qualidade é elitista.
Isso é da minha formação, cultura, família e tudo o mais. Meu conceito de qualidade
não é o do  povo.  Então,  como o  que é  falado tem representação,  nosso grande
problema  é  esse.  Nosso  grande  problema  é  exatamente  que  vivemos  em  uma
sociedade  que  se  sente  representada.  Nessa  sociedade,  discutimos,  debatemos,
falamos e construímos coisas alternativas, mas esse é um processo político. Quanto
mais houver capacidade de produzir vozes plurais, mais podemos começar a abrir
debates alternativos e ganhar outras coisas e dimensões.

Agradeço à Ana Paola, que se lembrou do meu livro ainda da década de 1990,
quando eu dizia o que aconteceria com a internet. Não havia Google, Facebook, nem
nada disso naquela época. Era o seguinte, minha querida: eu estava olhando a lógica
do  capital,  estava  olhando  a  lógica  do  mercado  e  era  óbvio  -  exceto  na  utopia
“ciberativista”  -  que,  se  eu  não  mudo  a  lógica  do  mercado,  este  prevalecerá.  O
mercado é equalizante, o mercado é pasteurizante e o mercado busca o valor de
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troca.  Por  isso  os  processos  acabam  equalizando-se,  por  isso  a  cultura  acaba
pasteurizando-se. Essa é a lógica do mercado. Você introduz um elemento diferente,
e  o  mercado  diz:  “esse  elemento  diferente  está  ficando  alguma  coisa  mais
significativa, então vou” -  e essa é uma expressão usada por  eles -  “monetizar  e
ganho,  recupero  para  o  mercado”.  Quando  quis  falar  isso,  disse:  se  não  nos
aprofundarmos, entrarmos no debate da lógica alienante da sociedade, ficaremos no
debate  liberal,  que é  o  do  Prip,  que  é  um projeto  liberal.  E  falo  isso  com muita
tranquilidade, porque participei da constituição sabendo exatamente do limite. Ele é
um  projeto  liberal.  Se  eu  quisesse  falar  de  um  projeto  alternativo...  A  única
experiência alternativa que temos hoje, na América Latina, é a Venezuela. Tanto é
assim que está à beira de uma guerra civil. Ali existe um projeto de construção - e não
quero fazer juízo de valor se está ou não bom. Concretamente há ali uma proposta
alternativa de construção social que, ao construir um conjunto de elementos de poder
popular,  incluiu nele uma mídia alternativa de poder popular,  com as rádios e TVs
comunitárias  e  as  produções  independentes.  São  mais  de  15  mil  entidades  de
produção  independente  de  conteúdo.  Mas  isso  também  não  está  isolado  da
sociedade, mas em uma construção maior desta. É claro que também está em um
movimento social que quer bancar esse projeto alternativo. Tanto é assim que a coisa
está fazendo o pau quebrar. Não é nosso caso, e por mim acho até que infelizmente.
Mas  não  é  nosso  caso.  Hoje,  na  realidade  brasileira,  o  que  temos?  Temos
exatamente um sistema comercial que é forte não em cima, e não me venham com a
teoria de agulha hipodérmica. É forte, porque ele está dentro dessa sociedade, do
espetáculo  da  sociedade  do  mercado.  Podemos,  aproveitando  essa  dinâmica
tecnológica e política, tentar introduzir um ambiente regulatório - não uso a palavra
“democrática”, pelo menos, é mais diverso, mais plural.  Esse pluralismo, inclusive,
não está apenas no espectro de frequência aberta, que não são mais que 69 no UHF
e  7  no  VHF.  Esse  pluralismo  deve  estar  na  TV  por  assinatura,  tem  de  ser  no
Smartphone, porque aí tenho uma dimensão espectral quase infinita.

A luta política, a condição política, está nos obrigando a regular, praticamente, a
radiodifusão aberta, porque o outro já foi regulado pela lei da TV por assinatura, o
outro está na discussão do marco civil, quando podíamos jogar tudo, tudo, no leque,
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no guarda-chuva da comunicação social eletrônica, sobretudo a internet. Mas trata-se
de uma discussão mais ampla em que não temos acúmulo. É dentro disso que temos
de entender a discussão que estamos travando hoje e os limites dessa discussão.

O Gustavo tem razão. Os europeus montaram o modelo político-econômico deles.
Eles têm um sistema econômico e cultural muito forte e em boa parte se perceberam
agredidos pelo - permitam-me usar a expressão - "imperialismo cultural americano".
Montaram toda uma regulação para defender a cultura europeia, o que implica dizer
defender a indústria europeia, a Nokia, a Ericsson e a Siemens. Deixamos destruir
nossa indústria  e deixamos proteger  o audiovisual  europeu, os cinemas francês e
italiano. Além disso, ainda damos espaço para aqueles cineminhas: romeno, polonês
e húngaro. Permitimos a invasão hollywoodiana. Agora, há uma cultura europeia por
trás disso. O francês fala Miamí, não fala Miami. Ele fala  en ligne, não fala  on-line.
Aqui falamos Miami,  on-line e outras coisas. Se você não tem uma cultura nacional
forte, como não temos... Não quero entrar nisso, em antropofagia, em não sei o que,
mas o fato é que não só os meios de comunicação devem ser examinados, mas todo
esse contexto. Todo ele tem de ser examinado, essa frente tem de ser examinada, e a
questão da educação tem de ser examinada. Entendem isso? Como é a educação
brasileira? Para que ela forma, deforma ou não forma? Como é a família brasileira?
Não sei, Renata, realmente não sei.

Quando se diz que você quer um controle nos meios, segundo a Fundação Perseu
Abramo, realmente não sei se esse controle não é conservador. Não sei se os meios
de comunicação, algumas vezes, não estão mais avançados que o conservadorismo
da  sociedade.  Até  quero  o  controle  social  dos  meios,  mas  não  para  introduzir
princípios conservadores. Quero dizer que até quero uma regulação dos meios, quero
apagar o controle social,  mas não para introduzir  princípios  conservadores, e sim
transformadores.

Como  é  que  está  essa  nossa  sociedade?  Essas  são  questões  que  temos  de
entender. Lembro-me de um filme - não sei quantos aqui o viram - chamado Pequena
Miss Sunshine. É a história de uma família cujo chefe está sempre querendo vender
um livro sobre como fazer sucesso. O cara é um fracasso. Ele tem uma Kombi que,
durante uma viagem, tem a porta solta e o motor quebrado. Ele é um fracassado, mas
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quer vender um livro. Fica falando o tempo todo como editor, para ter publicado o livro
dele sobre como fazer sucesso. Ele tem uma filhinha e a leva para participar de um
concurso de  miss  para crianças. Embora seja um filme, é uma realidade. Não é a
televisão que criou isso, quem criou foi a sociedade de mercado ou a sociedade do
espetáculo, do sucesso. É preciso fazer sucesso, é preciso saber vender. Existe outro
lado da sociedade que reage por “n” motivos. A discussão é muito longa. Algo precisa
ficar claro: quais são os nossos limites? Não podemos atribuir tudo aos meios de
comunicação. Podemos e devemos ter compromisso político, fazer um esforço para
construir uma sociedade melhor e mais democrática, o que hoje pode ocorrer com a
ampliação das diversidades. Tenho de ir embora, mas anotei que, há 5 ou 10 anos...

O  presidente -  O senhor  só  vai  embora  quando  a Renata  terminar.  Vocês irão
juntos.

O Sr. Marcos Dantas - Ah, é? Ótimo!  Terei uma boa companhia para conversar.
Temos 1 hora de estrada pela frente.

Quero que vocês pensem. Há 10 ou 15 anos, a TV pública tinha 100% de audiência
na maior  parte dos países europeus. Hoje, ela tem menos de 40%, é decadente.
Tenho outro  dado:  entre 2008 e  2012 a  audiência  do conjunto  dos canais  pagos
brasileiros no horário diário passou de 4,4 para 4,75 pontos, enquanto a audiência
dos canais  abertos como a Globo passou de 10,67 para 9,34 pontos. Ou seja, a
audiência dos canais abertos está caindo, e a do canal segmentado, procurado pelas
pessoas que só querem assistir a futebol, filme e programas infantis, está crescendo.
Tudo isso tem a ver com a mudança de público, de dinâmica social. Esses aspectos
precisam  ser  discutidos  quando  queremos  entender  melhor  os  meios  de
comunicação,  segundo  uma  visão  dialética.  Aquele  que  fala  tem  de  ser
compreendido,  deve expressar-se de forma que o público o compreenda.  A maior
parte das pessoas se identifica com a Ana Maria Braga ou com o Faustão, embora eu
não me identifique.

Antes de sair,  agradeço ao deputado a oportunidade. Foi um prazer estar nesta
Mesa com a Renata e com o meu colega Wilson.

O presidente - Também temos a honra de contar com a sua presença aqui. Com a
palavra,  a  Sra.  Renata  Mielli,  para  responder  as  perguntas  e  fazer  suas
considerações finais.
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A Sra. Renata Mielli - Este debate foi riquíssimo. Eu estava afastada há sete meses
devido à licença maternidade. Este é o primeiro debate de que participo depois do
nascimento do Bernardo, meu segundo filho. Estou muito feliz por estar aqui.

Fiquei muito emocionada quando o Prof. Juarez falou do projeto de lei de iniciativa
popular  para  construir  uma  mídia  mais  plural  e  diversificada.  É  muito  importante
construir  pontes  que  contribuam  para  a  transformação  da  nossa  sociedade,
buscando-se  melhorias.  A  comunicação  é  uma  ferramenta  fundamental  nesse
processo. O Oduvaldo Vianna Filho, Vianinha, dizia que o problema da televisão não
é o que ela exibe, e sim o que deixa de exibir. Essa frase representa a nossa luta. Eu
não gosto de BBB, acho esse programa um lixo cultural,  um absurdo. E não são
apenas as pessoas de baixa renda que gostam de BBB. Pelo amor de Deus, eu não
parto dessa simplificação da realidade! Tenho parentes com bom poder econômico e
cultural que adoram assistir a esse programa, dizem que relaxam. Tudo bem.

O problema não é o  BBB. O problema é não ter alternativas da narrativa que se
constrói do ponto de vista social. Não é programação, não é qualidade. Concordo
com o Marcos. Não quero um programa de melhor ou pior qualidade do que o BBB,
mas alternativas de narrativas culturais e sociais na televisão aberta brasileira, que
ainda é a que tem maior penetração, apesar de cair. Quando se fala de consumo de
mídia,  que é um campo de estudo importante,  estamos diante  do  consumidor  de
mídia multitarefa. Ao mesmo tempo que há uma pessoa assistindo a televisão aberta,
às vezes tem uma outra pessoa assistindo TV a cabo em casa, no tablet, no celular
ou com o rádio ligado. Quer dizer, há uma convergência de mídias.

O que temos visto em parte da televisão aberta, inclusive como programação, é
reflexo de mudanças, pois eles estão percebendo a necessidade da sociedade de ser
bem  representada.  Por  exemplo,  assisti  ao  beijo  gay.  Acredito  que  quase  todos
tenham assistido. Não assisti durante a novela, mas por um dispositivo móvel, pelo
computador. Hoje não se precisa mais da televisão aberta para assistir a novela, e
não vejo problema algum nisso. Acho que a novela da Rede Globo contribuiu nesse
aspecto. Alguém pode achar o contrário, que contribuiu para reafirmar estereótipos,
mas levantou o debate. É ou não é? Vamos negar que a partir disso houve apuração
de  uma discussão  na  sociedade?  Houve para  o  bem  ou  para  o  mal.  Não estou
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querendo entrar no juízo de valor. Não acho que tudo que passa na televisão aberta
ou nos monopólios privados é lixo cultural, mas quero poder ter outras narrativas. Em
torno disso é que estamos lutando.

Com isso tenho de responder  a pergunta  do Alexandre:  e o beijo  gay e  outras
coisas?  Acho  que  cabe  tudo,  mas  cabe  muito  mais  do  que  essa  narrativa
pasteurizada  e  dominada  pelo  monopólio  econômico  representado  pelos  nossos
meios de comunicação. Não que seja uma questão de audiência. O Lalo, que é o
Prof. Laurindo Leal Filho, tem um exemplo, mas não vou me lembrar de qual país é,
não sei se o Marcos Dantas vai saber. Ele costuma dizer que há um país - não sei se
a Suécia - onde são tão segmentados os canais de televisão fechada que há um
canal para falar de um grupo que bebe determinado tipo de uísque. Quer dizer, não é
nenhum lixo. Talvez a televisão vá se especializando em nichos. Acho excelente que
haja um canal de televisão sobre música clássica. Não terá uma audiência de massa,
de milhões e milhões de pessoas, mas terá uma audiência. E é importante que todos
tenham  espaço  para  poder  ver  produções  culturais  relevantes  culturalmente,  não
porque  tenham  uma  qualidade  intrínseca  clássica,  mas  porque  é  interessante
culturalmente  para  aquela  pessoa.  Aí  pode até  ser  a Valesca Popozuda.  Eu não
gosto, mas...

Não sou teórica da comunicação, sou jornalista. O Marcos Dantas disse aqui que
estamos em determinado momento da história em que deparamos com o tal dilema
de Tostines: a televisão produz essa cultura de massa ou é a cultura de massa que
entra para a televisão. Acredito que uma coisa alimenta a outra. Então, não dá para
dizer que existe antes na sociedade e, depois, vai para a televisão. Já estamos em
um momento em que está difícil definir os limites. Daí a importância e a reafirmação
da necessidade de mais diversidade.

Quando falamos que a TV aqui no Brasil tem origem comercial - aí é a questão da
Fundação Roquette Pinto -, é verdade, mas como meio de comunicação de massa. A
nossa televisão se estabeleceu a partir do modelo de radiodifusão comercial.

Tivemos  experiências  iniciais,  mas  quando  ela  se  massificou...  Agora,  na
descomemoração dos 50 anos do golpe, temos de dizer que o golpe militar teve um
papel importantíssimo, pois fechou a TV Excelsior, vítima da ditadura militar, e criou a
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Rede  Globo,  peça  fundamental  para  construir  a  unidade  nacional  em  torno  da
ideologia  da  ditadura  militar  no  Brasil,  para  legitimar  o  governo  militar  no  Brasil.
Então, como diria Gramsci: “Um aparelho ideológico do Estado”. No caso, o Estado é
quem está no poder. E os nossos meios de comunicação são isso. Precisamos olhar
para a elite brasileira, que se vê representada por esses meios de comunicação que
vão buscando reproduzir sua ideologia, em alguns momentos mais conservadora e
em outros um pouco mais liberal, um pouco mais progressista, para manter seu poder
político na sociedade.

Agora,  estamos  passando  por  um  período  conjuntural  em  que  os  meios  de
comunicação estão numa superofensiva,  porque não se veem representados pelo
projeto político aplicado no Brasil, seja a favor da Dilma ou contra ela - não estou nem
entrando nesse mérito. Mas é claro que os meios de comunicação estão unificados
para impedir sua reeleição. É uma disputa política, é um debate político; e, aí, não há
consenso com os meios de comunicação, porque eles representam, além dos seus
próprios interesses econômicos, os interesses políticos diametralmente opostos ao
que estamos apresentando. Então, é difícil a abertura do diálogo, mesmo nos termos
de uma proposta liberal, burguesa. Não estamos propondo nenhuma revolução nos
meios de comunicação; estamos propondo uma regulação liberal.

Acho fundamental estabelecer esse debate de forma pública. Uma sociedade que
se propõe ser democrática e se diz democrática não pode ter temas interditados e
censurados  no  debate.  Infelizmente,  o  tema  da  comunicação  está  interditado  e
censurado,  tanto  pelos  conglomerados  privados  da  comunicação  quanto  pelo
governo. Aí, desculpem-me o governo do ex-presidente Lula e da presidente Dilma: o
governo está pisando na bola, porque não está colaborando com a construção do seu
próprio  projeto  político,  qual  seja,  fazer  uma sociedade com  mais  distribuição de
renda. Não está fazendo a disputa ideológica, não está. Essa é a principal, a maior
diferença, entre várias outras.

Na Venezuela, que está passando por um processo socialmente diferente do nosso,
o governo fez a disputa ideológica; nós não a fazemos. Os meios de comunicação
são instrumentos importantes para isso também. Não vamos ser inocentes, não é?
Então,  fazer  a  disputa  ideológica  não  significa  fechar  a  Rede  Globo.  Não  estou
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propondo isso, estou propondo abrir  outros canais, para que se faça o debate de
maneira mais aberta. É superpertinente discutir se deve haver ou não publicidade
pública nos meios de comunicação. Vamos fazer essa discussão? Deve haver ou não
a publicidade? Mas, uma vez havendo publicidade, por que ela tem de alimentar o
monopólio privado dos meios de comunicação? É ou não papel do Estado, previsto
na Constituição, promover diversidade e pluralidade cultural? Então, tem de ser para
todo o mundo; não é que eu queira mais. Jornais pequenos, das pequenas cidades, a
mídia regional,  a  mídia alternativa,  todo mundo tem de ter  acesso. E já seria um
acesso  economicamente  desigual.  Mas  nem  acesso  nós  temos.  Então,  vamos
discutir. Essa é a questão.

O  Conselho  de  Comunicação  Social  do  Senado  está  previsto  na  Constituição
Federal e não tinha sido instituído pela Mesa do Senado, em função de não haver
interesse político de se estabelecer um espaço para fazer a discussão em torno de
política de comunicação.

Foi instituído, não duvidem, muito em função da pressão que o movimento social
tem feito em torno da necessidade de se discutir esse tema. O CCS foi instituído na
calada  da  noite,  de  uma  forma  não  transparente,  com  a  predominância  dos
concessionários de rádio e televisão, com uma pequena participação do movimento
social, mas não posso negar que é uma espaço. Temos de disputar. Na sociedade há
uma disputa política. Acho que foi importante, apesar de ter sido feito de uma forma
não  transparente,  que  não  contribui  para  o  fortalecimento  da  democracia,  mas
reivindicávamos que fosse instalado o Conselho de Comunicação Social.

É  fundamental  que  os  estados  se  mobilizem  para  organizar  seus  conselhos
estaduais  de comunicação.  É preciso haver  um  status  de debate público sobre o
sistema de comunicação. Há várias questões a serem discutidas. O Estado tem de ter
uma ação de promoção de diversidade. Vejamos a questão das rádios comunitárias.
Nos Estados  Unidos,  por  exemplo,  quando está  sobrando  espaço no espectro,  o
estado chama os movimentos sociais, as comunidades para dizer que há um espaço
aberto e é preciso otimizar. Quem quiser colocar uma rádio pequena no espaço pode
colocar. Aqui tratamos a rádio comunitária como caso de polícia.

Então, são essas as reflexões que precisamos fazer. Se partirmos do pressuposto
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de que não é necessário promover diversidade porque ela já existe, de que o Estado
não tem papel nenhum a cumprir nesse cenário, estaremos interditando um debate
que é fundamental para a sociedade. O resultado que ele vai ter lá na frente não sei
qual será. Vai depender da correlação de forças políticas. Agora, dizer que não é
necessário  fazer  o  debate  porque já  há  bastante  diversidade não é  o  ideal,  pois
estamos impedindo a democracia de se estabelecer de forma plena na sociedade.

Com relação à reforma política, acho-a fundamental. As reformas política, agrária,
dos meios de comunicação e outras fazem parte das reformas estruturantes que o
Estado  brasileiro  precisa  enfrentar  para  aprofundar  a  sua  democracia.  Não  nos
esqueçamos de que a história  do Brasil  é  feita  de  períodos  de democracia  e de
ditadura. Somos uma sociedade ainda em formação, nova. Se queremos aprofundar
esse período de democracia que estamos vivendo, temos de enfrentar discussões
que  são  difíceis  de  serem  feitas,  mas  que  precisam  ser  feitas  em  nome  do
aprofundamento da democracia, pois não está tudo resolvido.

Então, são muitos os desafios que estão colocados. É fundamental reproduzirmos
em outros ambientes essa discussão. A cada momento em que dialogamos sobre
esse assunto,  aprendemos um pouco mais,  fortalecemos as nossas convicções e
também desfazemos outras. Acho que o processo é assim. Temos de ouvir  e  ser
ouvidos e tirar a síntese desse diálogo para que possamos prosseguir na construção
de uma sociedade mais avançada. Muito obrigada.

O presidente - Obrigado. Nosso agradecimento é muito grande pelo trabalho, pela
contribuição de vocês. Não vamos aqui gastar nem um tempinho a mais, pois vocês
têm horário para chegar ao aeroporto. Aqui o trânsito não é muito bom. Vocês estão
dispensados. Fiquem à vontade para chegar ao objetivo de vocês. Mais uma vez,
ficamos muito agradecidos.

Vamos deixar o prof. Wilson Gomes por último. Será o dono da última palavra, mas
estamos  aqui  com  toda  a  atenção  para  a  sua  contribuição  valorosa.  Se  todos
saíssemos daqui hoje com todos dizendo a mesma coisa, não sairíamos tão ricos
como  estamos  saindo  graças  à  polêmica  e  às  diferenças  que  estão  sendo
apresentadas.  Isso  enriquece  o  debate,  e  agradecemos  muito  a  contribuição  de
todos.
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Despeço-me dos professores e passo a palavra ao prof. Wilson Gomes.
O Sr. Wilson Gomes - Vou começar, pois o engarrafamento é grande. Vou fazer

duas observações. Uma é sobre essa questão de que o governo do PT deveria - no
fundo, essa pode ser uma questão, espero que não seja, mas ela apareceu no debate
-  dar dinheiro não apenas à Globo e à  Veja,  mas deveria financiar  a diversidade
cultural e, portanto dar dinheiro aos meios alternativos, pois são seus brothers, e isso
é contraproficiente. Essa é uma coisa que ouvi reiteradas vezes. No debate feito no
Rio Grande do Sul, no Palácio do Piratini, foi a mesma coisa, foi o mesmo argumento
de que deveria colaborar. Penso que, do ponto de vista burguês, que foi mencionado
aqui, o governo não dá dinheiro aos meios de comunicação, mas compra a atenção
pública que eles podem vender. A Veja e a Globo podem ter audiência pública para
vender publicidade ao governo. Parece-me que essa é a razão. Portanto, o critério de
visibilidade e de  audiência  é  um cálculo que se faz em toda parte para  comprar
espaço publicitário.

A outra observação é uma anedota. Diz respeito a essa história de que ninguém
assiste ao BBB. Penso que o BBB é como o Viagra: ninguém vê, ninguém consome,
inobstante, é o medicamento mais consumido no universo. Mas jamais conheci uma
pessoa que dissesse que tomava esse medicamento. Isso é igual ao BBB. No campo
intelectual, entre professores, ninguém assiste ao BBB. Eu não entendo a audiência
que esse programa tem. Esse programa se mantém e já está na edição 25, 38, etc.
Claro que existe uma conta que não fecha.

Estou no meio de uma pesquisa com meus alunos - meu negócio é principalmente
a internet - cobrindo exatamente o que chamo de neoconservadores 2.0. De dois, três
anos  para  cá  houve  uma  emergência  de  conservadores  muito  radicais:
conservadores  de  direita  política,  religiosos  e  morais,  mas  que  convergem  nessa
marcha que tentaram fazer. Isso foi muito forte. Emergiram de todos os lados, saíram
de  todas  as  coisas.  A direita  vivia  no  armário,  como  todo  o  mundo  sabe,  com
vergonha do seu  passado pela  vinculação  à  direita  fascista  -  nem  toda direita  é
fascista  -,  à  direita  fascista  da  ditadura  militar.  Agora,  50  anos  depois,  está  aí,
colocando a cabeça para fora e atacando de todos os jeitos e de todos os modos. É
uma  confluência  da  direita  do  fundamentalismo  religioso,  que  tem  suas  causas
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morais. A moda agora é atacar a ideologia de gênero, que inventaram. Atacaram o
direito  dos  homossexuais,  os  direitos  civis  e  a  questão  do  direito  reprodutivo  da
mulher. Eles atacaram todas as pautas sociais de que gosto. Eles atacam e estão
juntando gente,  estão  juntando  forças.  Tanto  é  que ousaram  e  propuseram essa
miserável  marcha  da  família.  Isso  é  como  se  na  Alemanha,  por  exemplo,
convocassem uma marcha para comemorar o dia em que os nazistas atearam fogo
no Parlamento. Isso é ofensivo, mas tentaram. Se tentaram é porque acharam que
poderiam conseguir.

Estou  estudando  essa  gente  de  todos  os  modos,  sua  política  etc.  O  que  me
apavora na descoberta, neste momento, é que eles compartilham assustadoramente
certos dogmas que são os mesmos dogmas que a esquerda compartilha em relação
a meios de comunicação e o efeito disso nas pessoas. Para mim, isso é assustador.
Vou elencar cinco dogmas. Não vou discuti-los, vou apenas elencá-los. Vou trocar o
que lá estava como hipótese de pesquisa: a direita conservadora, os militantes da
direita vamos trocar para a esquerda. Vejam se não é semelhante. O primeiro dogma
é: “As organizações sociais ou as entidades representam o povo e o representam
mais que o governo representativo”. Elas o representam mais do que o povo sozinho.
Aliás, o povo não se autorrepresenta. As pessoas sozinhas servem para quê? Ouvi
alguns  argumentos.  As  pessoas  precisam  se  organizar.  Se  elas  não  forem
organizadas,  ninguém  vai  respeitá-las.  E  os  que  não  querem  se  organizar?
Compreender que o cidadão de 2014 não é um cidadão de 1917 é uma diferença
fundamental.

Se as pessoas não querem frequentar clubes e sindicatos, não querem se associar,
não sou eu quem diz.  São as pessoas que não querem. Não é maldade do meu
coração; é a realidade. São os fatos da realidade. É preciso perguntar às pessoas se
elas  se  sentem  representadas  pelas  entidades  e  organizações.  Perguntem  isso.
Estamos em um ambiente em que as pessoas provavelmente são organizadas. Mas
peguntem fora desse ambiente  e vejam se as pessoas se sentem representadas
pelos  movimentos  sociais.  Mas  a  crença  é  esta:  a  igreja  representa  o  povo;  a
organização representa o povo. O governo, o sistema político, não; ou não representa
autenticamente.  Tanto  é  que  15  meninos  de  um  movimento  podem  ocupar  o
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Parlamento porque eles representam o povo diretamente. O povo não é representado
pelo sistema político, porque a representação política é corrupta e por aí afora. É o
mesmo argumento.

O segundo argumento ou dogma é que o povo é vulnerável e precisa ser protegido.
Isso  é  uma  crença  que  aparece  em  todos  os  lugares.  Qual  é  o  argumento  de
Malafaia, de Bolsonaro e de Feliciano contra aquelas peças que o governo federal
preparou como campanha para evitar a homofobia nas escolas? O governador Serra
disse explicitamente em uma entrevista - como foi em entrevista, posso citar - que, se
a criança for exposta àquela publicidade, será estimulada ao bissexualismo. Ou seja,
o  menino  vê  um  vídeo  em  que  se  ensina  a  respeitar  os  homossexuais  ou  os
bissexuais e, porque viu o vídeo, sai louco para ser bissexual. É a mesma teoria que
está aqui; o mesmo pressuposto. As pessoas não podem ver filmes que contrariam o
meu ponto de vista, senão elas, todas vulneráveis, vão naquela direção.

O  deputado  Jean  Wyllys  tem  um  projeto  de  lei  para  regulamentar  de  alguma
maneira a profissão de prostituta. A reação dos conservadores é a mesma: não pode,
porque,  se  permitirmos  que  as  pessoas  sejam  prostitutas,  todos  vão  querer  ser
prostitutos; vai ser uma corrida à prostituição. Só estamos contidos porque é crime.
Assim  que  isso  for  liberado,  as  pessoas  correrão  para  ser  prostitutas,  haverá
concurso para a profissão de prostituta, haverá conselheiros vocacionais nas escolas
para que as pessoas possam escolher a profissão de prostituta e por aí afora. É a
mesma coisa: se não maltratarmos os homossexuais todos os dias, mais gente vai
querer ser homossexual. Então, é preciso reprimir isso. Portanto, o povo precisa ser
protegido. O povo é vulnerável,  não sabe o que quer e precisa ser protegido, até
mesmo do seu próprio desejo. Quer ver a Xuxa? Que horror! Não pode, tem de ver
Castelo Rá-Tim-Bum. Está certo que o Castelo Rá-Tim-Bum é muito melhor do que o
Xou da Xuxa, mas é preciso combinar isso com as pessoas.

O terceiro dogma é que a mídia é monolítica. É o mesmo discurso: todos os jornais
produzem  efeitos  poderosos,  diretos  e  malignos,  conforme  o  interesse  dos
proprietários.  Quer  dizer,  o  proprietário  de  uma  empresa  jornalística  não  é  só
proprietário da empresa; ele é proprietário da redação, da pauta, de toda a hierarquia
do interior  da redação.  Nessa concepção,  ele  é automaticamente proprietário  dos
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conteúdos.  Já  vi  esse  discurso  sobre  tudo:  sobre  o  jornalismo,  a  televisão,  os
games...  Sobre os  games,  então,  nem se fala.  Se o cara jogou um jogo violento,
imediatamente sai para matar pessoas.

Um dia desses fui comprar um game com meu filho, que queria um jogo semelhante
ao Game of War, que ele jogava. Gostamos de um que o vendedor nos aconselhou a
comprar, porque era muito bom. Eu disse que era para jogar com meu filho. Aí, ele
disse que não podia, porque tinha violência e as pessoas morriam. Olhei para meu
filho e vi que era aquele mesmo que íamos levar. Levamos. Não imagino que meu
filho vá virar um gangster porque viu ou jogou um game. Aliás, é melhor que ele mate
pessoas em um  game do que na realidade.  O discurso sobre  a  propaganda é  o
mesmo: a propaganda nos faz a todos capitalistas. Deve ser, não é? Se somos todos
capitalistas, deve ser por efeito da propaganda.

Essa perspectiva não entende o público. Acha que o público é uma caixa vazia, que
o povo é bobão, que quem consome TV é imbecil - um imbecil que está do lado de lá.
Mas isso é só para os outros. Na teoria da comunicação, exite uma corrente que se
chama efeito de terceira pessoa. A pesquisa básica é esta: você acha que os meios
de  comunicação  influenciam  as  pessoas?  Tudo  depende  de  como  se  formula  a
pergunta. Se você perguntar: você acha que os meios de comunicação influenciam as
outras pessoas? Muito! Você acha que os meios de comunicação influenciam os seus
amigos? Mais ou menos. Você acha que os meios de comunicação influenciam você?
Claro que não! Eu sou otário? Ou seja, quanto mais longe de mim, mais as pessoas
são influenciáveis; se for perto de mim, não. Então, o pobre é o mais longe possível,
não é? Você acha que os meios de comunicação influenciam os pobres? Claro! Por
que os pobres votam no PT? É a mídia, é claro. Por qual outra razão votariam? Os
pobres fazem raciocínios complicados? Não. A mídia manda votar no PT; por isso é
que os pobres votam no PT. Perguntem para o pessoal do outro lado qual é a sua
posição. Por que as pessoas são liberais?

Porque a mídia “gayzista”,  supremacista  gay os induz a pensar  dessa maneira.
Você pode inverter  os vetores,  mas dá no mesmo. É o mesmo discurso.  Não se
entende o público,  o público é uma caixa vazia,  onde a TV despeja conteúdos o
tempo todo. O cara assiste ao  Jornal Nacional e sai pronto para votar no PSDB. É
isso. Quem dera, não é? O PSDB adoraria que fosse assim.
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O quarto dogma é que as pessoas precisam ser defendidas da mídia, porque as
pessoas não são capazes de defender-se por si mesmas. Se nós não defendermos
com regulamentações, com intervenções, com regras, com normas, o povo não se
defenderá. Então, essa concepção que parece ser uma concepção de muito amor
popular, na verdade, não é. Na verdade, é uma concepção com um juízo muito baixo,
digamos, que subestima enormemente a capacidade das pessoas de lidarem com os
conteúdos e de tomarem decisões. É a mesma coisa que a  Veja e a  Folha fizeram
quando resolveram explicar por que as pessoas votaram no PT e por que Lula foi
eleito. Qual foi a hipótese? Da vulnerabilidade do povo. Por quê? É a bolsa-esmola. O
povo é burro. Você dá um presente e aí ele vai todo na mesma direção. É o mesmo
esquema.

A Veja saiu com aquele esquema chamado “dois brasis”. Passou-se uma linha em
Capricórnio:  quem  está  acima  vota  em  Lula;  e  quem  está  abaixo  vota  no  seu
adversário, no PSDB. É uma linha para explicar tal fato. É óbvio que uma linha dessa
é uma linha da proteína,  não é? Quem consome “x”  de proteína por  dia  vota no
PSDB; quem consome “y”  ou menos vota no PT. O outro é sempre vulnerável.  A
questão não é perguntar: quais são as razões pelas quais as pessoas escolheram o
partido X ou Y? Porque o povo não tem razões. Ou por que as pessoas consomem na
grade X ou Y? As pessoas não têm razões. As razões dos pobres não devem ser
consideradas, porque eles não têm razões. É óbvio que eles são levados por alguém.
É óbvio que tem um poder maligno que os leva para lá.

A teoria  da  Folha foi  a  mesma.  Ao  invés  de  passar  uma linha  do  tropical,  do
subtropical, ela resolveu fazer sua análise pelo IDH. Grotões votam em Lula; e os
lugares mais iluminados votam no PSDB. Simples assim. Não é óbvio isso? Por isso
surgiu a tese, disseminada, que gerou a era Peluso, com aquelas descrições entre
nordestinos; afinal de contas, o Nordeste é que elege PT. Por que o Nordeste elege o
PT? É fome, ignorância, baixa escolaridade. Eles não comem calango lá em cima?
Então, só podem votar nisso. O outro é vulnerável. O outro sempre é vulnerável. Essa
é a tese mais disseminada. Isso não qualifica nenhum discurso. Esse é um discurso
primário, que não reconhece a capacidade do outro de agir racionalmente e de fazer
escolhas racionais. As escolhas racionais são sempre induzidas pela TV - o monstro
da TV. É Bonner que diz todo dia o que as pessoas devem fazer.
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E surge aquilo  que eu chamo da Teoria  do  Figueira  Rubayat,  em  São Paulo  -
conhecem? Todas  as  quartas-feiras,  todas  as  redações  importantes  do  Brasil  se
reúnem no Figueira Rubayat e planejam como vão conquistar o mundo, igual a Pinky
e Cérebro. Então, eles se reúnem e, enquanto tomam whisky de R$200,00, planejam
como vão monopolizar os conteúdos, como vão conquistar a mente e o coração das
pessoas, como vão fazer isso. É complicada essa teoria. O Juarez saiu magoado
comigo,  embora  eu  goste  muito  dele.  Eu  disse  “caricatura”.  A posição  faz  uma
caricatura de  si  mesma, se você coloca esse pressuposto,  se você parte dessas
bases.

Quinto,  a  compreensão da democracia e de  mídia  que deve prevalecer  é a da
esquerda. É isso. Como eu disse desde o começo, eu me considero de esquerda.
Não  provavelmente  da  esquerda  que  prevalece  aqui,  mas  eu  me  considero  de
esquerda.  Se  não  se  consegue  estabelecer  um  diálogo  nem  com  um  sujeito  de
esquerda, que não é dessa esquerda, vai estabelecer diálogo com quem? Não há
ninguém que possa impor uma ideia na esfera pública se não construir pontes. Você
não  constrói  pontes  simplesmente  pegando  o  outro  que  está  do  lado  de  lá  e
transformando-o num inimigo número um. É a mídia monopolista que é contra. Não é.
Eu sou contra,  mas há aspectos  do  projeto  que eu certamente  aceitaria,  ou  não
aceitaria. Só pode ser porque ou sou estúpido ou porque sou mau. Estúpido eu até
aceito, mau, nem tanto. Não consigo aceitar a hipótese de que, possivelmente, seja
por  maldade  do  meu  coração.  Temos  um  problema  aqui.  Se  ele  não  consegue
construir pontes nem no interior da esquerda, vai fazer como? O povo que vai assinar.
Serão mil - deve ser o mesmo número de assinantes de Veja -, na verdade, 1.300.000
pessoas vão fazer com que o sistema político aceite. Realismo político.

É  assim  que  o  sistema  político  aceita?  É  assim  que  funciona  no  governo
representativo? Se fosse assim, seria ótimo. E 1.300.000 seria pouco, porque somos
200 milhões.  Então talvez fosse preciso um pouquinho mais.  Aí,  pronto,  passaria
automaticamente.

Mas o fato de assinar significa que essa lei  representa? E os outros que foram
eleitos para representar? E a negociação política? E o pluralismo? E a diversidade de
pontos de vista? Aí inventam uma figura. Venho de política, o meu doutorado é em
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filosofia política, e há uma figura que acho muito engraçada, que foi formulada no
Brasil,  uma invenção típica do País. Inventaram uma instituição chamada vontade
política. Existe uma coisa chamada vontade política, que é uma categoria metafísica.
Por que governos não fazem isso ou aquilo? Falta de vontade política. Por que o
governo não elimina logo as tarifas públicas? Falta de vontade política. Por que os
governos não dão logo 100% do orçamento para a educação? Vi um cartaz que dizia:
“100% para a educação e 100% para a saúde” e achei ótimo. Por que não dão logo
100% para a educação e 100% para a saúde? Falta de vontade política. A vontade
política é uma metafísica. Pergunto ao nobre deputado se conhece essa história de
vontade política, e não a negociação, difícil, medindo-se as forças políticas que estão
em jogo, com responsabilidade, porque orçamento não pode ser inventado, dinheiro
vem de algum lugar. O público brasileiro quer, na verdade, imposto zero e benefícios
totais, o que é um paraíso. Deve ser um hocus pocus.

A questão é: não precisamos construir pontes porque o projeto de iniciativa popular
vai passar. Então não construa pontes e veja o que acontece em termos realísticos
políticos. O problema é: não há causas que possam prosperar se elas não forem
sustentadas  por  pessoas  que  querem  construir  pontes.  Construir  pontes  significa
entender e considerar os outros pontos de vista, e não considerar que, se diverge de
mim, é estúpido. Alguém pode divergir de mim e não ser estúpido. Há alguma coisa
no discurso adversário que poderia ou que deveria ser considerado, se quero ter a
possibilidade de construir bases. O projeto, como formulado aqui, é óbvio que não
passará. É uma peça interessante de movimentos sociais, que ficarão felizes, mas é
óbvio que não passará. Mas não é por maldade minha, não é decisão minha. Não é
que eu torça para ele não passar. Até acho legal. A questão é outra. Falta combinar
certas premissas, certos dogmas, certos questões básicas com o povo, com a esfera
pública, com esses outros 99% que não são filiados a nada, nem a partidos, nem a
movimentos sociais, nem nada. Não posso dizer o que eles acham, mas certamente o
que eles acham não é o que os movimentos sociais organizados pensam a respeito
disso.

Sou  um  cara  que  tenta  ser  realista  politicamente  e  acho que  se  trabalha  com
algumas instâncias dogmáticas em que as pessoas nos permitem hesitar, duvidar e
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que são problemáticas. Infelizmente. Desculpem-me se magoei alguém. Não gosto de
magoar pessoas. Sou uma pessoa de bom coração, juro, mas é verdade. Esses são
os fatos da vida. São os fatos políticos, do meu ponto de vista, pelo menos. É isso.
Muito obrigado.

O presidente - Wilson Gomes, só quero dizer-lhe que suas considerações finais
sobre a influência da mídia sobre o outro, na realidade a influência da comunicação e
certamente tudo o que o senhor disse têm repercussão no meu coração e na minha
análise  intelectual.  Então,  de  alguma  forma,  a  sua  palavra,  a  sua  consideração
influenciou a mim, que estou num lugar em que a negociação permanente tem de ser
estabelecida.

Diante  dessa consideração,  imagino que a  mídia  certamente  também influencia
com seus interesses mais diversificados, ao atingir cada um na sua intelectualidade,
na sua formação, seja pobre, seja rico, independentemente de gênero. Isso não é
uma concepção minha. Talvez o que eu goste mais nessa reflexão seja o que está
nas  reflexões  marxistas,  o  sistema  dos  dominantes.  E  isso  está  também  nos
impregnando a todos de alguma forma. Espero que o que o senhor nos expôs aqui
me enriqueça, tenho certeza disso, e também ao público presente.

Por  isso  quero  agradecer-lhe  muito,  assim  como  a  todos  que  trouxeram  suas
reflexões e formularam suas perguntas. Estou mais convencido ainda de que isso que
estamos  fazendo  aqui  é  o  caminho  do  diálogo,  do  debate,  da  exposição  e  da
expressão das diferenças. Isso é o que nos enriquece. Esse é o Estado Democrático
que pelejo  para construir.  Entendo que também estou  no lugar  que não é o das
grandes transformações nem das revoluções. E não se faz revolução, mas, sim, uma
negociação permanente. Os espaços são muito pequeninos. Este é um lugar onde
me  sinto  mais  confortável  para  oferecer  minha  contribuição,  embora  desejasse
profundamente  uma grande revolução  do  ponto  de  vista  da  nossa  transformação
numa  sociedade  verdadeiramente  de  direitos,  de  possibilidades  plenas  e  de
realização das nossas vocações e dos nossos talentos.

Com esta consideração, quero encerrar este primeiro dia do ciclo de debates e
agradecer-lhe muito a contribuição, bem como a de todos que vieram aqui hoje.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta agradecimentos aos
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expositores, às autoridades, aos telespectadores da TV Assembleia e ao público em
geral, de modo muito especial a vocês que estão aqui, ao pessoal da Assembleia de
Minas e aos nossos colaboradores. Essa turma foi fundamental para o sucesso deste
encontro. Além disso, convida todos a participar amanhã, a partir das 9 horas, neste
Plenário, da continuação deste ciclo de debates, com o painel Marco Civil da Internet,
conforme a programação.

O  Sr.  Elder  Pacheco  -  Deputado,  os  debates  serão  reproduzidos  e  postos  à
disposição  publicamente  até  para  serem  respondidas  aos  expectadores  e  às
expectadoras  algumas  questões  que  não  foi  possível  responder,  questionáveis  e
redundantes.

O presidente -  Elder,  a  ata será publicada no dia 26 de abril.  Certamente essa
programação  e  os  debates  serão  reprisados  e  replicados.  Informaremos  a  todos
esses momentos.

ATA DA 14ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 11/4/2014

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Palavras do Sr. Marcelo
Branco - Palavras do Sr. Carlos Affonso Pereira de Souza - Palavras do Sr. Gustavo
Gindre - Esclarecimentos sobre os Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Adelmo Carneiro Leão - Duarte Bechir - Luzia Ferreira.

Abertura
O presidente (deputado Adelmo Carneiro  Leão)  -  Às 9h15min,  declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura 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.
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Destinação da Reunião
O  presidente  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  do  ciclo  de  debates

Comunicação,  Regulação  e  Democracia,  que  possui  os  seguintes  objetivos:
comemorar a Semana Estadual pela Liberdade de Expressão, pela Democratização
dos Meios de Comunicação e pelo Direito à Informação Pública, instituída pela Lei
Estadual nº 20.818, de 29/7/2013; debater a democratização e a regulamentação dos
meios  de  comunicação;  e  debater  o  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  da
comunicação social eletrônica.

Composição da Mesa
O  presidente  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Marcelo

Branco, articulador e fundador do projeto Software Livre Brasil; Carlos Affonso Pereira
de  Souza,  consultor  do  Comitê  Gestor  da  Internet  no  Brasil;  e  Gustavo  Gindre,
especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço

para  a  apresentação  de  perguntas  aos  participantes  da  Mesa,  por  escrito  ou
oralmente, e de outras enviadas pelo formulário disponível pela internet, no portal da
Assembleia  Legislativa.  Para  melhor  organizarmos  os  debates,  os  participantes
poderão encaminhar  suas perguntas  por  escrito,  pelo  formulário  próprio que está
sendo distribuído pela equipe de apoio. Aqueles que desejarem fazer sua intervenção
oralmente devem especificar isso no formulário, devendo, para registro, entregar o
conteúdo da intervenção também por escrito. Informamos que os telespectadores da
TV Assembleia também poderão participar:  basta acessar o portal da Assembleia,
www.almg.gov.br,  abrir  o  link  com  o  formulário  de  participação  e  enviar  a  sua
contribuição.

A Assembleia  Legislativa  tem  agora  mais  uma ferramenta  para  que  o  cidadão
participe de suas atividades: Dê sua Opinião sobre Projetos em Tramitação. Por meio
dela, todo cidadão pode acessar o Portal da Assembleia e opinar sobre os projetos
que estiverem em discussão. É muito fácil. Você pode opinar sobre o projeto, mostrar
se é a favor ou contra e ainda escrever seu comentário; pode também se mostrar
favorável  ou  contrário  aos  comentários  feitos  por  outros  cidadãos.  Para  dar  sua
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opinião, acesse o portal www.almg.gov.br, clique em Participe e em Dê sua Opinião
sobre  Projetos  em  Tramitação.  Aqui  está  a  internet,  a  Assembleia  Legislativa
conectada.

Iniciaremos agora o painel “Marco civil da internet”. Com a palavra, o Sr. Marcelo
Branco.

Palavras do Sr. Marcelo Branco
Esse tema do marco civil foi aprovado na Câmara dos Deputados depois de vários

anos tramitando, depois de um rico processo de consultas e, agora, está para ser
votado no Senado. Vou começar introduzindo a minha visão sobre as transformações
que estamos passando até chegar ao marco civil.

Em  primeiro  lugar,  acho  importante  situar  o  período  que  estamos  vivendo,
obviamente sob o meu ponto de vista. Estamos vivendo uma revolução - e não só
tecnológica  -  provocada por  três  elementos:  a revolução digital,  a  mobilidade e a
internet.  Esses  três  elementos estão transformando de maneira profunda a  forma
como a  humanidade  se  relaciona,  como aconteceu  com  o  advento  da  revolução
industrial  dos  séculos  XVIII  e  XIX.  Ou  seja,  o  que  conhecíamos  antes  dessa
revolução,  as  relações  sociais  e  as  organizações  foram reconstruídas a partir  da
revolução tecnológica industrial e das formas de relacionamento provocadas por ela.
Então, essa nova revolução tecnológica não é mais uma revolução tecnológica dentro
da  revolução  industrial,  mas  uma  revolução  que  está  alterando  a  forma  de
relacionamento de toda a humanidade.

Sabemos  também  que  a  tecnologia  e  o  desenvolvimento  tecnológico  não
determinam  os  modelos  sociais.  Três  grandes  blocos  pontearam  a  revolução
tecnológica  industrial:  os  Estados  Unidos  do  Norte,  com  um  modelo  liberal
individualista, que era uma das pontas da revolução tecnológica industrial; a Europa,
que,  no  primeiro  momento,  viveu  períodos  de  nazismo,  fascismo,  franquismo  e
depois, estado de bem, estado social;  e o Leste Europeu, a União Soviética, num
primeiro momento com um modelo socialista, libertário  e, depois,  com um modelo
burocratizado totalitário.  São exemplos de países ou regiões do planeta que eram
ponteiros de uma revolução tecnológica, mas que tinham modelos sociais distintos.
Então,  não são  a  internet  e  as  novas  tecnologias  que vão determinar  o  grau da
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democracia e da liberdade que vamos viver no país e no mundo: as disputas políticas
que  vamos  travar  nesse  processo  é  que  podem  determinar  um  estado  mais
democrático, uma sociedade com mais liberdade ou uma sociedade de controle, de
vigilância etc.

Algumas consequências dessa sociedade-rede, que é o novo modelo social pós-
revolução digital: o empoderamento do indivíduo de forma inédita. Nunca o indivíduo
teve  tanta  capacidade  de  comunicação  global  como  hoje.  Nas  recentes
manifestações no Brasil e no mundo, foi isso que aconteceu.

No passado,  para  que pudéssemos  ter  um conteúdo,  vídeo,  texto,  opinião,  que
tivesse uma escala global, uma escala de massas, necessariamente teríamos de ter a
intermediação  de  um  veículo  tecnológico,  por  exemplo,  um  veículo  rotativo,  uma
impressora - para quem produzia jornais e revistas -, um rádio, uma TV e um jornal.
Hoje isso não é mais necessário. Qualquer mensagem individual que enviarmos, seja
um texto ou uma imagem, tem um alcance global. Isso tem provocado uma crise em
todos os intermediários.  Essa revolução digital  coloca todos  os intermediários  em
xeque, eles precisam se reinventar.

O primeiro intermediário que sofreu essa crise foi a indústria fonográfica. O que ela
sempre  fez?  Dominava  a  tecnologia  industrial  da  cópia  e  tinha  o  monopólio  da
distribuição. Isso servia também para as editoras e para a indústria do cinema. Para
que a obra de um autor chegasse ao grande público, ele precisava passar por um
processo industrial de produção, para que sua obra fosse massificada. Aquelas que
dominaram a técnica da cópia e tinham o monopólio da distribuição se transformaram
nas  indústrias  poderosas  do  século  XX,  como  a  indústria  cinematográfica  de
Hollywood  e  de  outros  lugares,  e  as  grandes  editoras.  Mesmo  no  cenário
independente, o autor precisava passar por esse processo industrial, para que sua
música,  seu disco,  chegasse ao grande público.  O resultado disso é  que o autor
sempre recebia uma ninharia pela sua obra. O varejo, a pessoa que vendia lá na
ponta,  também  recebia  uma  ninharia.  No  passado,  poderíamos  ter  até  uma
impressora  no  sindicato,  em  algum  lugar,  mas  era  impossível  ter  um  veículo  de
televisão em casa ou num sindicato. Então quem tinha esse domínio passou a ser
poderoso.
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Isso  é  muito  importante.  A  crise  da  intermediação  é  uma  característica  forte.
Observamos  isso  na  comunicação.  Estávamos  até  conversando  sobre  isso.  Hoje
existe uma comunicação de outra natureza, que não é a de massas, ou seja, essa
comunicação  broadcast que  conhecíamos  até  então,  rádio,  TV,  jornal,  cujos
conteúdos chegavam a um grande público a partir  desses veículos. Não estou me
referindo aos portais, que são comunicações de massa e mídia digital, é a mesma
natureza de comunicação. Estou falando da principal comunicação na internet, que
Manuel Castells denomina autocomunicação de massa. São muitos se comunicando
com  muitos.  Então  não  é  um  conteúdo  disseminado  para  muitos,  são  todos
interagindo e construindo coletivamente esse conteúdo.

O Movimento Software Livre, do qual faço parte, é da minha origem, é a mesma
coisa. Até então, havia  softwares produzidos de forma industrial pela Microsoft. De
repente, a primeira grande rede social da internet foi a Comunidade Software Livre,
em  que  milhares,  milhões  de  desenvolvedores  passaram  a  construir  um  sistema
social  alternativo,  de  forma  colaborativa,  com  uma  autoria  coletiva,  sem  a
intermediação da indústria de softwares.

Quanto ao marco civil, o Carlos Affonso, que é especialista nisso, vai abordar esse
tema com mais propriedade, sou apenas um ativista. O Marco Civil da Internet tentou
estabelecer alguns princípios. A primeira definição é a de que o acesso à internet
consiste num direito fundamental, assim como o direito à água, saneamento básico e
saúde. A partir do marco civil, a internet também passa a ser um direito fundamental
do  cidadão  brasileiro.  O  marco  tenta  estabelecer  a  responsabilidade  civil  dos
provedores. Existe ainda uma insegurança jurídica, uma ignorância jurídica, alguns
juízes dão sentenças judiciais que são aberrações sob o ponto de vista da natureza
da internet. Por exemplo, tentam responsabilizar os provedores de conteúdo ou os
provedores de internet por crimes e delitos dos usuários desse serviço.

Seria o mesmo que responsabilizarmos as operadoras de telecomunicações, como
a Vivo, a Oi ou a TIM, se alguém utilizar um celular para cometer um crime ou um
delito  de dentro de um presídio ou de qualquer  espaço público.  Para nós,  isso é
inaceitável.  Há  várias  medidas  judiciais  no  Brasil  pelas  quais  os  juízes
responsabilizam o provedor por  isso.  O marco civil  tenta estabelecer  um princípio
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óbvio. Se o provedor de conteúdo ou de acesso for responsável pelos delitos e crimes
de seus usuários, ele terá de vigiar, de grampear todas as pessoas para saber o que
elas  estão  fazendo,  e  isso  é  inaceitável.  O  marco  civil  tenta  dizer  o  seguinte:  o
provedor de conteúdo só vai ser responsabilizado após receber ordem judicial e não
cumpri-la.

O marco civil define a principal polêmica, ou seja, o princípio da neutralidade na
rede;  estabelece  que  a  internet  brasileira  tem  de  ser  neutra  -  explicaremos  isso
depois - e dispõe sobre a liberdade de expressão e o direito à privacidade. Esses são
alguns princípios do marco civil brasileiro.

Em relação aos dados pessoais, essa questão será discutida. O Brasil precisa ter
uma nova legislação sobre proteção de dados, o que não está totalmente definido
pelo  marco civil.  Mas os dados  pessoais  não poderão ser  mais  utilizados sem a
autorização  dos  seus  titulares.  Hoje  o  Facebook,  o  Google,  essas  grandes
corporações da internet,  as operadoras de telecomunicações armazenam o nosso
comportamento  na  rede,  onde  compramos,  os  sites  que  acessamos,  os  nossos
hábitos diários e vendem essas informações a clientes corporativos. O marco civil vai
tentar dizer que os dados privados só poderão ser comercializados com a autorização
expressa dos usuários. Portanto o marco protege a intimidade, a vida privada, o que
deveria ser óbvio.

Nas telecomunicações garantimos durante muito tempo que o grampo só poderia
ser feito a partir de uma ordem judicial. Ninguém pode grampear o telefone de outra
pessoa  sem  a  ordem  do  Poder  Judiciário.  Mas  hoje,  não:  somos  vigiados  pelos
governos. Todos conhecem o caso da NSA. Somos espionados pelos governos em
segundo lugar, porque o principal espião das nossas vidas são as corporações. Quem
nos espiona são as grandes corporações, que passam o dia inteiro vigiando o que
fazemos  na internet,  nos nossos computadores.  Na licença do Windows  7 ou  do
Windows 8 está claro que você autoriza que ele leia e envie à Microsoft todos os
conteúdos do seu computador. Pode-se grampear em algum caso? Sim, mas com
ordem judicial, se garantido o sigilo.

Outra questão diz respeito à exclusão definitiva dos dados pessoais de determinada
aplicação.  Por  exemplo,  você tem uma conta  no  Facebook,  resolve  sair  e  tem o
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direito  de  que  aquela  conta  seja  apagada,  que  sejam  deletadas  todas  as  suas
informações. Agora, mais recentemente, acho que a partir dos dois últimos anos, é
possível  sair  do  Facebook,  antes  não  havia  essa  possibilidade.  Você  entrava,
armazenava fotos da família e de todos, não queria mais aquele serviço, mas era
obrigado a ficar lá.

Uma questão polêmica que não foi bem resolvida pelo marco civil é a guarda de
logs. Vamos tentar fazer uma analogia com as comunicações. A guarda de logs,  de
registros  e  acessos  é  o  seguinte:  quem  ligou  para  quem  em  cada  horário.  As
empresas de telecomunicações guardam essa informação. A partir  de uma medida
judicial, é possível saber quem falou com quem. Log de conexão não é problema; o
problema é  a  guarda  de  log de  conteúdos.  Se  for  guardado  o  endereço  IP dos
conteúdos que o Célio, por exemplo, acessar na internet em uma operadora privada,
é possível identificá-lo. Esse tipo de guarda de log só poderia ser feito a partir de um
mandado judicial, e isso não consta no marco civil, o que para nós é ruim.

Isso foi pressão dos delegados, auditores e policiais para facilitar o andamento das
investigações,  mas,  para  isso,  pecam  em relação aos  direitos  civis.  Nesse caso,
achávamos  que  não  deveria  haver  essa  guarda  de  logs,  como está  havendo,  e
estamos defendendo a aprovação do marco civil.

O ponto principal é a neutralidade da rede. No início, os criadores da internet, o
criador da web, Tim Berners-Lee, toda essa comunidade técnica fundadora da rede,
criadora da rede, foi  contra qualquer tipo de regulação na internet.  Em 2006, Tim
Berners-Lee,  criador  da  web,  lançou um manifesto  defendendo a neutralidade da
rede, em função de uma polêmica com a FCC norte-americana, a Anatel dos Estados
Unidos.  As  operadoras  de  telecomunicações  estavam  querendo  quebrar  a
neutralidade  da  rede.  Essa  polêmica  se  arrasta  há  mais  de  10  anos,  e  não  é
brasileira, é mundial. O que é neutralidade na rede? As redes de telecomunicações
não são neutras, isto é, para cada tipo de serviço, existe uma qualidade técnica e um
preço diferenciado. Ao fazer um link de televisão para uma rede de telecomunicações,
há uma qualidade de serviços e se paga uma fortuna. Se se quiser fazer um link de
áudio, de rádio, será uma qualidade diferente e um tipo de preço diferenciado na
tarifa.
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Com a via de dados acontece a mesma coisa. A internet nasceu com o pressuposto
de que a informação tem de ser tratada da mesma forma. Isso não significa que quem
tenha um plano de maior velocidade, de 10 megas, por exemplo, vai subir e baixar
conteúdos mais rapidamente do que quem tenha um plano de 250KB, um plano mais
baixo. Não é disso que trata a neutralidade. Isso é legítimo,  pois quem tem mais
velocidade sobe e baixa conteúdos de forma mais rápida. A neutralidade na rede foi
criada dessa forma, pois a internet não é uma rede de telecomunicações; a internet
não é um serviço de telecomunicações - mas a Anatel ainda acha que é; aliás, a
Anatel é outro capítulo. Internet não é um serviço de telecomunicações; internet é
internet;  é  uma  rede  de  pacotes,  não  é  orientada  à  conexão.  As  redes  de
telecomunicações eram orientadas à conexão, faziam a conexão de um link de vídeo,
garantiam a qualidade dos serviços e cobravam do cliente o equivalente ao oferecido.
A internet não, é uma rede de pacotes em que a informação que está circulando, que
está sendo transmitida ou baixada, parte dela vai por um caminho e a outra parte vai
por  outro  caminho.  Essa  rede  foi  construída  dessa  forma,  com  uma  topologia
anárquica, descentralizada e quase impossível de ser controlada.

O manifesto do Tim Berners-Lee, de 2006, diz exatamente isso: “Quando criei a
rede,  não  pedi  licença  nem  recebi  ajuda  de  nenhum  governo,  de  nenhuma
corporação.  Agora  eles  querem  dizer  como  funcionar  essa  criação  minha?”.  A
neutralidade faz com que a operadora de telecomunicações não pode determinar ao
usuário que tipo de conteúdo ele pode ou não acessar pela internet. Se o cara tem
um plano de dados, seja no celular, seja em uma internet fixa, wireless, se tem mais
velocidade, ele baixa e sobe conteúdos mais rapidamente. Mas não pode ser uma
rede que diga que ele vai acessar o  site, por exemplo, da globo.com, mas não vai
acessar  o  da  Record,  porque seu plano de dados não lhe  permite  acessar  o  da
Record;  ou  que  terá  um plano  de dados  em que será  oferecido  gratuitamente  o
Facebook, mas não vai conseguir acessar o site da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais; ou que terá um plano de dados em que poderá acessar páginas da web e não
poderá acessar vídeos e outros tipos de conteúdo.

Portanto,  a operadora não é dona do conteúdo;  ela é só um meio e não pode
determinar o que se pode ou não assistir. Já existem vários casos de degradação do
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tráfego  do  concorrente.  Se  a  operadora  X  tem  um  convênio  com  uma  rede  de
televisão, quando estiver acessando o serviço daquela rede, o usuário assistirá ao
vídeo normalmente.

E  quando  você  for  acessar  o  vídeo  da  outra  rede  de  televisão,  que  não  tem
convênio comigo, esse vídeo chegará em velocidade lenta, trancada ou até filtrada
etc.  Isso  significa  colocar  filtros  na  boca  da  nossa  conexão  de  internet  pelas
operadoras, a quebra da neutralidade. Coloca-se um filtro, e esse filtro determina a
qualidade para cada tipo de serviço. Essa não é a internet original. A neutralidade na
rede diz que a rede não pode discriminar os pacotes baseada nos conteúdos. É um
princípio básico; é uma luta mundial; não é uma luta somente brasileira. E o Marco
Civil  da  Internet  brasileira  determina claramente  o  direito  à  neutralidade na rede,
colocando  exceções.  E  esta  foi  a  grande  polêmica:  quem  pode  determinar  as
exceções? E as operadoras de telecomunicações - claro - queriam que a mãe Anatel
fosse responsável  por elas. Todos nós éramos contra isso porque hoje a Anatel -
todos sabem - é a mãe das operadoras de telecomunicações no Brasil, e não dos
usuários de telecomunicações, o que deveria ser. Achamos que isso era inaceitável, e
houve uma grande polêmica.

O que são exceções? Por  exemplo,  é possível  colocar  um filtro? Sim, um filtro
antispam.  É  uma  exceção  técnica  aceitável.  Talvez,  no  desenvolvimento  desse
processo,  descubramos  que  existem  filtros  necessários  à  internet  e  que  são
tecnicamente aceitáveis. Então, quem determina essas exceções? Isso tem de ser
feito por um decreto do Poder Executivo, da Presidência da República, ouvindo a
Anatel e o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Há várias decisões judiciais - as mais
antigas são as da União Europeia - em relação à neutralidade na rede, e, na semana
passada, o parlamento europeu votou duas coisas importantes: uma é o direito à
neutralidade na rede - essa matéria foi votada e vai para a comissão europeia, que a
referendará ou não para os 28 países membros; e a outra é o fim do  roaming  de
celular, isto é, todos os países da União Europeia falarão entre si com tarifa local.
Está na hora de isso acontecer no Brasil também, porque é diferente da telefonia fixa
do passado, analógica, centrais de comutação. Hoje são dados digitais, portanto o
custo de uma operadora, para fazermos uma ligação daqui para Fortaleza ou daqui
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para a esquina, é o mesmo, não tem sentido cobrar roaming nacional para falarmos
dentro do mesmo país. A União Europeia já avançou nesse sentido. Portanto, um dos
pontos é a neutralidade na rede.

Aproveito para falar de uma evolução ou de uma revolução que houve na internet,
em 1999. Um jovem de 16 anos criou o Napster. Até essa época, todos os serviços e
conteúdos de internet ficavam armazenados em alguma máquina, em algum servidor,
em algum local - num provedor de serviços, num provedor de acesso, nas máquinas
da  Assembleia  Legislativa  ou  ao  lado  da  cama  de  algum  jovem  hacker cujos
conteúdos armazenava. O P2P, que é a tecnologia do Napster - hoje já existem vários
outros tipos de  torrents  que fazem esse serviço - não passa por nenhum servidor
central. Portanto, se eu tenho uma música do Milton Nascimento no meu computador,
se quero baixá-la e vou ao  torrent,  ela estará lá. E se o Célio estiver com aquele
mesmo aplicativo em sua máquina, e nós aqui estivermos com ele também, essa
música  será  baixada um pouquinho  da  máquina  do  Célio,  um  pouquinho  da  tua
máquina... Às vezes, quando se está baixando uma música, um conteúdo do P2P
para a internet, esse conteúdo, que chega e completa aquele arquivo daquela música
daquele filme, veio de várias máquinas, de vários usuários diferentes espalhados na
terra. Então, não está vindo de um local onde se armazena a pirataria do planeta ou
de algum site onde se encontram todas as músicas piratas. É o usuário que autoriza
compartilhar o conteúdo da sua máquina com outros usuários, como fazíamos, no
passado, com o vinil. A gente comprava o vinil na loja e, depois de escutá-lo, saíamos
com ele debaixo do braço e o emprestávamos para os amigos, e todos o escutavam
em suas casas. Nós compartilhávamos esse vinil de música etc. Então, o P2P é isso.

Quando estão baixando músicas ou filmes pela internet, muitas pessoas acham que
existe uma grande máquina de pirataria lá, onde o compartilhamento vai acontecer.
Isso colocou a indústria cultural numa enrascada, porque a única forma de controlar o
P2P é a vigilância indiscriminada. Nossa conexão precisa ser grampeada para que se
descubra o que estamos baixando ou subindo na internet. Do nosso ponto de vista,
isso  é  inaceitável.  Afetou  profundamente  o  modelo  de  negócios  da  indústria
fonográfica,  que  tinha  uma  receita  anual  de  US$26.000.000.000,00  e  caiu  para
US$10.000.000,00, porque ela enfrentou a internet. Resolveu transformar os fãs das
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bandas e dos músicos em criminosos, bandidos. O Ecad é o exemplo típico disso. Em
Minas há um polo conservador,  com essa visão do Fernando Brant,  que ataca a
internet  como  o  diabo,  etc.  É  que  nem  antigamente,  algumas  pessoas  viviam
consertando cabo de panela. Hoje não existe mais essa profissão.

Enfim, não dá para tentar regular a internet ou grampear todo mundo por causa do
modelo de negócios de uma grande corporação ou de uma forma de funcionamento
que  o  passado  garantia.  Existem  novas  práticas  sociais,  atualmente  70%  dos
internautas  brasileiros  compartilham  conteúdos  na  rede.  Não  podem  ser
criminalizados, mas essa é outra discussão - a do direito autoral.

Para terminar, existem três pilares no Marco Civil da Internet. Um é em relação à
neutralidade. É a compreensão de como a internet deve funcionar, que é como uma
rede elétrica. Quer dizer, a empresa de energia elétrica não pode dizer para você usar
o serviço dela e determinar que você pode ligar a torradeira, por exemplo, mas não a
televisão; e que você pode ligar a máquina de lavar roupa, mas, se quiser ligar a
televisão, tem de pagar um plano adicional. Essa é uma analogia que facilita a todos
entenderem o que é a quebra da neutralidade. A empresa de energia elétrica entrega
os 220 ou 110, você liga na tomada o que quiser e vai pagar por isso. Se gastar
muito, paga muito; se economizar, paga menos.

Todos os dados devem ser tratados de forma igual. O tráfego de vídeo não pode
custar mais caro, por exemplo, que o acesso a uma rede social que as operadoras
oferecem.  Você  tem  o  Facebook  gratuito  e  tem  de  pagar  o  resto.  Quanto  às
exceções, como falei, o Comitê Gestor da Internet e a Anatel orientam a decisão do
Poder Executivo. Por que o Poder Executivo? Seria impossível essa regulamentação
ser  feita  pelo  Legislativo,  porque  decisões  técnicas  precisam  ser  tomadas
rapidamente.  Imaginem  um  processo  legislativo  para  aprovar  um  detalhe  técnico
acerca do que é uma exceção à neutralidade na rede, qual é a nova exceção, etc. Em
primeiro lugar, achamos que não é a Anatel que deve fazer isso, porque ela não tem
expertise, ela é de telecomunicações. Além disso, hoje a Anatel tem a visão de defesa
do modelo de telecomunicações clássico, histórico, que também está ameaçado pela
internet.  Os  usuários  escolheram  não  comprar  um  serviço  não  neutro  e  usar  os
serviços  neutros  da  rede.  Foi  uma  decisão  do  usuário.  Não  pode  agora  uma
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regulamentação estabelecer que ele será obrigado a usar um serviço não neutro.
Agora a questão da privacidade. O projeto garante o sigilo das comunicações, a

exemplo do Skype ou do Gtalk de voz, esses mensageiros. Para fazer algum tipo de
vigilância, só com ordem judicial.  Teoricamente, não podemos ser grampeados no
Skype ou em outros sistemas, assim como ocorre na telefonia.

Outra  questão é  que as empresas  de internet  só  poderão usar  dados para  um
propósito  predeterminado.  Por  exemplo,  hoje  a nossa foto  aparece lá  de  repente
fazendo um anúncio no Facebook que não autorizamos. Pode surgir lá: “Célio Cruz
compra  a  Coca-Cola”.  Sei  que  ele  não  toma  Coca-Cola,  mas  aparece  lá  sem
autorização. Os provedores de aplicação - Google, Facebook - terão de manter os
registros por seis meses. Éramos contra esse ponto, mas o aceitamos em função de
um bem maior.

Concluindo,  a  remoção  de  conteúdos  não  pode  ficar  a  cargo  do  provedor  de
conexão, o famigerado "notifica e retira", que gerou aquele protesto há três anos, o
Pipa e o Sopa, em que vários sites mundiais ficaram fora do ar propositalmente. Eles
postaram  uma  mensagem  contra  o  Pipa  e  o  Sopa  que  era  uma  legislação  do
parlamento americano que iria influir na nossa internet, o que determina esse "notifica
e retira" que alguns gostariam que valesse. Por exemplo, alguém não gosta de um
conteúdo postado por mim na internet e notifica o Uol, o Terra, que vão lá e o retiram
ou julgam se têm que retirar  o conteúdo ou não. Pelo nosso ponto de vista,  isso
quebra  a  liberdade  de  expressão.  Imaginem  um  adversário  político  chegando  ao
provedor  e  denunciando,  pedindo  para  retirar  aquele  conteúdo  do  ar  porque  ele
colocou um texto que é meu copywriting, é de minha propriedade intelectual. Eles já
fazem isso hoje, mas pelo Marco Civil da Internet não é assim: retirada de conteúdo
só com ordem judicial. Há algumas exceções na retirada de conteúdo, como o crime
de pornografia de vingança, quando um cara filma a namorada transando com ele e
depois  posta.  A pedofilia  também é exceção;  se é denunciada,  é retirada.  Porém
conteúdos protegidos por copywriting, como queria a máfia do copywriting retirar, para
nós é inaceitável. “A foto de um fulano no seu blog é minha, então quero que retire
aquele blog do ar”, e o provedor decide se tira ou não.

Concluindo, quero passar um pequeno vídeo de um evento que vai acontecer em



1613
____________________________________________________________________________

São Paulo e que é muito importante. O Brasil está sediando a Netmundial. Queremos
que o marco civil seja aprovado pelo Senado antes desse evento, porque esse evento
será sediado pelo Brasil e o mundo inteiro vai discutir os rumos da internet global. O
Tim Berners-Lee já anunciou que vai defender a criação de um marco civil para a
internet nos moldes do marco civil brasileiro, então seria uma vergonha não fazer a
lição de casa, não aprová-lo antes. Vazou pelo WikiLeaks a informação com provas -
porque o WikiLeaks sempre tem provas - da posição do governo brasileiro, de que a
presidente Dilma vai defender um marco civil global para a internet. Portanto, nem
tudo que vaza pelo WikiLeaks é ruim, pois essa é uma boa notícia, mas, talvez, quem
estivesse preparando a surpresa tenha ficado um pouco decepcionado. Assim é a
internet. Esse evento do vídeo é o evento paralelo da sociedade civil.

- Procede-se à exibição do vídeo.
O presidente - Obrigado, Marcelo. Com a palavra, o Sr. Carlos Affonso Pereira de

Souza.
Palavras do Sr. Carlos Affonso Pereira de Souza

Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o gentilíssimo convite
da Assembleia Legislativa  do Estado de Minas Gerais  para vir  aqui  falar  sobre o
marco civil.  Agradeço especialmente  ao  deputado  Adelmo Carneiro  Leão e  estou
aqui, hoje, para falar do Marco Civil da Internet. Vai ser muito difícil falar depois do
Marcelo Branco, ainda mais depois de um vídeo que mostra berimbau, cenas bonitas
e um convite para um evento tão legal em São Paulo. Então farei o meu melhor.
Existem  alguns  temas  que  o  Marcelo  já  falou,  então  peço desculpas  a  todos  se
repetir. Passarei essas transparências um pouco mais rapidamente e vou voltar um
pouco no tempo, há cinco anos, para começarmos a falar sobre o papel do marco
civil.

Esta  é  uma foto  de  uma  audiência  pública.  Uma audiência  pública  geralmente
serve,  em Brasília,  para  discutir  temas  de relevância  ou  de  interesse nacional.  A
audiência pública tem sido tradicionalmente utilizada como instrumento pelo qual se
consegue obter as  expertises,  as habilidades, as competências, os conhecimentos
mais diversos que vão instruir os nossos deputados e os nossos senadores, para que
tomem decisão em projetos de lei. Só que a audiência pública é um instrumento que
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possui  alguns obstáculos  e desafios. Um deles,  por  exemplo,  é o trajeto para se
chegar até Brasília e o custo da passagem aérea para levar lá especialistas que vão
debater com os nossos deputados, com os nossos senadores.

O Marco Civil da Internet foi, há cinco anos, a primeira experiência que procurou
radicalizar  o  componente  democrático  e  participativo  do  processo  legislativo,
utilizando a internet como meio para que ali se pudesse ter acesso a conhecimentos
e  habilidades  de  pessoas  que  certamente  não  caberiam  em  uma  sala  de  uma
audiência pública em Brasília. Essa ideia começou lá atrás, numa parceria entre o
Ministério da Justiça e uma equipe que estava reunida na Fundação Getúlio Vargas. A
partir dali, criamos uma ferramenta das mais simples: um site que funcionava como
um portal na internet para que as pessoas pudessem, através de um fórum, discutir
os temas que gerariam, no final desse processo, o chamado Marco Civil da Internet.
Nesse  site seriam  discutidos  os  mais  diversos  temas,  como  direito  de  acesso,
responsabilidade civil, neutralidade da rede e governo eletrônico.

Aqui  vocês têm uma ideia  do  que foi  esse processo do marco civil  através  da
internet. É um fórum da internet como qualquer outro. Há ali o artigo e as pessoas
comentando-o: “Não gosto dessa redação”; “Preferiria que a redação fosse feita de
outra forma”; “Aqui está a solução ou sugestão que apresento para essa específica
redação”.

Então, foi interessante ver como o Marco Civil da Internet nasce como um fórum na
internet,  em  que  diversas  pessoas  acabam  contribuindo  com  suas  habilidades  e
competências  para  a  formação  de  um  texto  de  lei.  Aqui,  por  exemplo,  temos  a
contribuição da Polícia Federal para o Marco Civil  da Internet.  Essa foi a primeira
experiência em que tivemos, no Brasil, uma situação, no processo legislativo, em que
mesmo antes de termos o texto do projeto de lei  encaminhado ao Congresso,  já
tínhamos um mapa do posicionamento das mais diversas partes interessadas e o que
elas gostariam de ver refletidas no texto desse projeto. Foi muito interessante essa
iniciativa  há  cinco  anos,  porque  gerou  a  participação  dos  mais  diversos  setores:
academia, governo, sociedade civil, empresas, enfim, todos participaram da criação
do projeto de lei, que teve, no final das contas, dois  rounds de consulta. Cerca de
duas mil contribuições foram apresentadas na plataforma do Marco Civil da Internet.
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A  partir  disso,  uma  iniciativa  muito  curiosa  aconteceu  nessa  plataforma
desenvolvida com o Marco Civil da Internet, que foi o próprio Ministério das Relações
Exteriores  do  Brasil  ter  feito  um  convite  para  que  as  embaixadas  brasileiras
começassem também a oferecer a posição sobre como a internet era regulada nos
mais  diversos  países  em  que  estavam  situadas.  E  foi  muito  interessante:  a
embaixada brasileira na África  do Sul  encaminhou a sua contribuição,  bem como
outras. Foram mais de 30 embaixadas brasileiras dizendo “a internet neste país está
sendo regulada dessa forma”. O marco civil, antes mesmo de chegar ao Congresso,
já era um mosaico muito interessante sobre a forma como a internet é regulada no
mundo como um todo.

A iniciativa do marco civil começou a ser apresentada e debatida nos mais diversos
fóruns internacionais.  Eu mesmo tive a oportunidade de participar  de alguns,  nos
quais apresentamos a iniciativa do Marco Civil da Internet e debatemos não apenas o
seu processo, mas também o seu conteúdo. Aqui está um debate sobre o marco civil
feito no Internet Governance Forum, no Fórum Global da Governança da Internet, em
2010,  na Lituânia.  O marco civil  também foi  apresentado no ano passado,  nesse
mesmo fórum, na edição realizada na Indonésia.

Esta é uma apresentação do marco civil no parlamento europeu, apresentado na
Alemanha, e por aí vai. No Brasil ocorre uma situação muito curiosa em relação ao
Marco Civil da Internet: mesmo não estando em vigor hoje - como o Marcelo Branco
disse, ele foi aprovado na Câmara há duas semanas, mas ainda está sendo debatido
no  Senado  -,  algumas  decisões  judiciais  já  começam  a  citá-lo,  dada  a  sua
importância, dada a carência e a necessidade de uma legislação sobre esses temas
ligados à internet. Aqui, por exemplo, temos uma decisão judicial que já cita o marco
civil. Mesmo não sendo lei - e essa não é a principal razão de decidir da magistrada -,
ela já menciona o marco civil como uma das fontes que inspira um posicionamento do
Poder Judiciário sobre temas ligados à internet.

Vale dizer que, depois de todo esse processo, o Marco Civil da Internet é apenas
um  passo  num  processo  mais  longo  de  construção  colaborativa  do  processo
legislativo, inspirado, em alguma medida, nos 10 princípios de regulação e uso da
internet adotados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O marco civil foi um entre
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vários outros processos. Depois dele tivemos o processo de reforma da lei de direitos
autorais e o debate público sobre uma lei geral de dados pessoais e privacidade para
o Brasil. Ou seja, essa ideia de criar um site para convidar todos para participar dos
debates e se criar o melhor projeto de lei possível no Congresso Nacional é algo que
o Brasil  tem aperfeiçoado ao longo dos anos. O marco civil  foi apenas a primeira
experiência pela qual isso se deu.

Costumo dizer que o marco civil foi uma experiência quase artesanal, pois, hoje em
dia,  existe  um  debate  muito  mais  alongado  sobre  metodologia  e  forma  de
participação. Como podemos voltar para a comunidade que participa do marco civil a
ideia de que a sua posição foi incorporada pelo texto da lei? Ou o contrário, o seu
posicionamento  não  foi  incorporado?  E  por  que  ele  foi  vencido?  Como  esse
posicionamento se reflete na lei futura?

Essas metodologias têm sido aperfeiçoadas ao longo dos anos, mas, lá atrás, em
2009, não tínhamos essa perspectiva bem-estabelecida. Então, o grupo do Ministério
da  Justiça  e  da  FVG que  se  reuniu  na  época  e  de  que  eu  fazia  parte  fez  um
procedimento praticamente artesanal de ler todos os comentários feitos na plataforma
do marco civil,  separando quais eram os posicionamentos e as orientações desse
processo de construção colaborativa de um projeto de lei.

Bom, depois desse processo todo,  a presidenta Dilma encaminhou esse projeto
para o Congresso Nacional. Na Câmara, ele teve a relatoria do deputado Alessandro
Molon, que procurou fazer com que fosse aprovado com a maior celeridade possível.
Entretanto, esbarrou em vários pontos controvertidos e polêmicos e, por mais de 14
vezes,  tentou-se  votá-lo  na  Câmara  dos  Deputados  até  que,  há  duas  semanas,
tivemos a aprovação de um texto  muito interessante porque nenhum dos setores
envolvidos, seja a sociedade civil, sejam as empresas, seja a academia, pode dizer
que  viu  no  marco  civil,  com  100%  de  aproveitamento,  todos  seus  interesses  e
posicionamentos.  Está  muito  claro  que  ele  representou  um  acerto  de  forças  e
interesses. Eu mesmo tenho minhas críticas a alguns de seus dispositivos, mas o
texto aprovado certamente é positivo. Tenho minhas ressalvas em relação a questões
ligadas a privacidade, a guarda de dados, especialmente porque o Brasil ainda não
tem uma lei geral de dados pessoais, mas repito que é um texto positivo, que garante
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a neutralidade da rede, salvaguardas para intermediários e proteção da liberdade de
expressão, em bons termos. Algumas ressalvas podem ser feitas, mas certamente é
um texto positivo.

Queria usar minha fala para trabalhar,  na segunda metade desta conversa, não
sobre o processo, mas sim sobre o conteúdo do marco civil aprovado na Câmara.
Aqui dialogo com a fala do Marcelo Branco, que acabou já avançando em alguns
desses  temas,  portanto  complementarei  outros.  Passarei  mais  rapidamente  pelos
slides que estiverem no mesmo ponto que o Marcelo comentou. Sei que esse não é
um recurso dos mais agradáveis, mas peço desculpas antecipadas a todos.

Sobre a neutralidade da rede, sempre gosto de fazer menção a um exemplo bem
distante do nosso para entendermos que o Brasil não está inventando a roda. No ano
passado, fui a uma reunião da Icann, entidade americana que regulamenta padrões
para funções críticas da internet,  especialmente nomes e números de domínio na
internet.  Essa  foi  uma  reunião  interessante,  na  China,  em  Beijing,  e  todos  a
aproveitaram muito. Quando pensamos em China, a primeira coisa que nos vem à
mente  talvez  seja  a  Grande  Muralha,  imagem  mais  icônica  daquele  país.  Mas,
quando se pensa em internet e China, o que vem à nossa mente? Talvez não se
conheça a ideia da Grande Muralha da China, ou, em inglês, Great Wall of China,
mas na internet existe o verdadeiro  great firewall of China.  E o que é o  firewall da
China? A ideia é que a internet chinesa é autocentrada, com filtros em sua saída, ou
seja, uma vez estando lá, a internet possui padrões de autorização do que pode ou
não  ser  visto  distintos  dos  de  outros  países.  Mas  esse  não  é  um  fenômeno
tipicamente  chinês.  Vivemos  em  uma  época  em  que  a  internet  é  um  recurso
globalmente utilizado e que precisa se adequar a legislações nacionais.

Então existe mesmo a  dificuldade,  o desafio  de  se  adequar  um recurso global,
como é a  internet,  a  legislações que são nacionais.  Diferentes  países fazem  leis
distintas. A China vive um momento muito interessante em que essa muralha digital
faz com que alguns serviços que utilizamos bastante, como o Facebook, o Twitter e o
YouTube, sejam bloqueados. Ou seja, uma vez na China, você não terá acesso ao
Facebook, ao Twitter e ao You Tube.

Como disse, estive em Pequim, na China, e participei de um evento muito curioso.
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No local  do  evento,  conseguíamos acessar  a  internet,  o  Facebook,  o  Twitter  e o
YouTube,  mas, quando saíamos do local  do evento,  perdíamos o acesso a esses
recursos que implicam quase um vício. Deve ser difícil as pessoas envolvidas terem
de aprender a lidar com a ausência desses mecanismos que utilizamos com bastante
frequência.

Na época, no ano passado, perguntei aos chineses se eles não sentiam falta do
Facebook, do Twitter e do Youtube, já que não usam esses serviços que são tão
tradicionais para nós ocidentais, e boa parte dos chineses me disse que fazia uso do
chamado WeChat, que é uma rede social que agora começou a ingressar no Brasil
por meio de comerciais na televisão. O WeChat chegou às terras brasileiras, mas, no
ano passado, não era tão conhecido assim. Quis muito saber o que era esse WeChat.
Então fiquei  sabendo que se tratava de um aplicativo para celular,  que se faz de
WhatsApp, de Instagram, e que também serve para fazer check-in,  ou seja, então é
também um Foursquare.  Ele também serve para encontrar parceiros para relações
mais íntimas, como um Ryder. Funciona ainda como um rádio, como um Nextel da
vida. Achei curioso esse aplicativo e quis investigar um pouquinho isso no ano de
2013.  Quis  saber  como  esse  aplicativo  do  WeChat  funcionava  na  China.  Foi
interessante ver que era um aplicativo de grande sucesso.

O WeChat, em 2013, atingiu a marca pouco modesta de 300 milhões de usuários.
Ou  seja,  na  China,  ele  era  mais  que  um  Brasil  de  usuários  se  utilizando  desse
serviço. No ano passado, o WeChat comemorou a marca de 100 milhões de usuários
fora da China. Não estamos falando de um aplicativo pequeno, muito pelo contrário,
mas do aplicativo mais popular usado nos smartphones, nos celulares chineses. Por
que será que estou falando de algo tão distante como a situação de um aplicativo na
China? É porque esse aplicativo entrou em rota de colisão com a Tencent, que é a
marca chinesa do pinguizinho, com as empresas de telefonia celular da China. As três
empresas de telecomunicação da China, a China Mobile, a China Unicom e a China
Telecom, começaram a dizer para a empresa que fabricava esse aplicativo que os
chineses  estavam  consumindo  muita  banda  com  o  uso  desse  aplicativo.  Eles
estariam enviando mensagens por via do aplicativo e não por via do SMS, que é a
fonte de receita das operadoras de telefonia celular. Logo, chegaram à conclusão de
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que precisavam acertar isso aí. Havia um problema. As telefônicas estavam perdendo
receita, e o aplicativo ganhando muito dinheiro.

Assim sendo, num país tão distante da nossa realidade, como é a China, existe
uma razão econômica para isso. É o mesmo problema que o marco civil ataca. Se
não tivermos uma garantia forte da neutralidade da rede numa lei como o Marco Civil
da Internet, vamos deixar que a internet do futuro esteja sujeita a acordos entre as
companhias telefônicas e a novidade do momento que aparecer com um aplicativo
que eventualmente possa rivalizar  com os modelos  de negócios  já  estabelecidos.
Pessoal, isso não é novidade nenhuma. Aconteceu faz 20 anos com a música, mais
precisamente quando a internet mudou, virou de ponta-cabeça, a forma de acesso e
de consumo da música no nosso dia a dia.

Isso  é  algo  que  hoje  em  dia  o  bitcoin está  fazendo  com  o  dinheiro.  Ele  está
mudando, virando de ponta-cabeça a ideia do dinheiro na internet. Minha função aqui
é ser o advogado da Mesa. Já que temos o Gindre e o Marcelo Branco junto a mim
na Mesa, faço a função do advogado, que é sempre um tanto quanto inglória. Minha
função é dizer que as leis devem criar um ambiente que permita que essas inovações
prosperem,  existam.  Não  podemos  começar  a  taxar  toda  inovação  que  aparece
simplesmente  como  algo  ilícito  e  ilegal.  Tentaremos  entender  como  o  ambiente
regulatório cria condições para que as inovações prosperem. A lei não existe para
garantir um antigo modelo de negócio por excelência, até porque nenhum modelo de
negócio  tem  direito  adquirido  à  sua sobrevivência.  Existem razões  econômicas  e
jurídicas.

No que me diz respeito nesta conversa, gostaria de alertar que o marco civil é uma
lei que atinge um equilíbrio, como aconteceu na China e como acontece no Brasil.
Talvez muitos de vocês tenham o aplicativo WhatsApp instalado no seu celular.  A
partir  do  momento em que vocês começaram a usar o WhatsApp,  talvez tenham
mandado menos SMS. Então o que diriam se as empresas de telefonia fechassem
um acordo com o Facebook, que agora é o dono do WhatsApp, dizendo “se você não
fechar um contrato diferente conosco, vou bloquear o WhatsApp para meus clientes”?
Então, se você fosse cliente de uma empresa telefônica específica, você seria uma
pessoa sem WhatsApp. Haveria, então, o movimento dos sem WhatsApp porque a
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empresa de telefonia não o oferece a você. Enfim, esse é o tipo de situação que
deseja atacar e procura defender o marco civil.

Tinha alguns  slides que falavam sobre o que é neutralidade da rede, mas focarei
especialmente nesse de que gosto muito: uma fala do Carlos Afonso. Não sou eu; o
Carlos Afonso é conselheiro do Comitê Gestor da Internet. Sei que isso pode parecer
extremamente confuso, já que também sou consultor do Comitê Gestor da Internet,
mas existe outro Carlos Afonso que é conselheiro do Comitê Gestor da Internet. É
muito fácil diferenciar os dois: meu nome tem um efe a mais. O Carlos Afonso tem
uma experiência  muito  mais  larga  em  todos  esses  assuntos  que  eu  e  tem  uma
expressão que acho muito feliz. Ele diz que a neutralidade da rede pode ser definida
com essa fala: todos “datagramas” são iguais perante a rede. Ou seja, a ideia de
neutralidade da rede é dizer que tudo que circula nela deve ser tratado de forma
igual, sem discriminação por orientações econômicas, políticas, culturais, religiosas
ou o que seja. Então esse preceito de neutralidade da rede é muito importante para
se preservar a natureza da internet, cuja inteligência está nas pontas.

Como a inteligência da internet está nas pontas? Darei um exemplo muito rápido.
Todos conhecem a Wikipédia, que é o melhor exemplo de que uma internet neutra em
que todos podem entrar,  contribuir  e participar gera uma inteligência que está nas
pontas. A Wikipédia não tem nenhum elo central de produção de conteúdo a partir do
qual deriva todo ele. A inteligência da Wikipédia está, como em toda a rede, nas suas
pontas. Então oferecerei um exemplo muito rápido, e talvez alguém já tenha visto eu
passar esse  slide. Esse é um  slide bem antigo da Wikipédia. Ele era a sua página
inicial lá atrás. Ela dizia que o primeiro-ministro britânico Tony Blair renunciaria. Estou
buscando esse exemplo bem antigo, porque acho que ele é bom. Se você clicar em
Tony Blair,  descobre que ele nasceu na cidade de Edimburgo. Se você clicar em
Edimburgo, descobre que a cidade foi fundada em 1492, o ano em que Cristóvão
Colombo chegou às Bahamas e descobriu a América. Colombo é um navegador, que
- claro - é um programa, que pode ser um programa de computador ou um software
ou um programa de televisão ou o nome do CD do Lulu Santos gravado em 2004.
Lulu Santos é um artista que o Wikipédia diz que é fã dos Beatles, que é uma banda
do Reino Unido, que tinha como primeiro-ministro Tony Blair, que se dizia, na primeira
página do Wikipédia, que renunciaria.



1621
____________________________________________________________________________

Então, fizemos aqui uma viagem redonda pelo conhecimento. Não tive nenhuma
edição  centralizada,  e  as  pontas  da  rede  trataram  de  criar  essa  massa  de
conhecimento. Isso é o que a neutralidade da rede preserva: impede situações que
poderiam levar a casos sobre os quais falarei rapidamente.

Imaginem se a internet não fosse essa rede aberta, como é a Wikipédia, mas fosse
algo parecido com o seguinte: a pessoa pagaria um valor de entrada e teria acesso à
internet.  Se pagasse mais R$5,00, teria acesso a buscadores, podendo acessar o
Google, o Flickr, o Yahoo, o Bing e tanto faz. Se a pessoa pagasse mais R$5,00, teria
acesso - veja que maravilha - a sites internacionais, como BBC, Indiatimes e, enfim, a
um  site  alemão. Se pagasse mais R$5,00, teria outros  sites  de notícia. Focaremos
nos americanos. Se pagasse mais R$10,00, poderia assistir a vídeos, e a rede social
sairia de graça. Essa é a internet que queremos, a que aparece na televisão a cabo,
na televisão por assinatura, em que a pessoa contrata pacotes? A neutralidade da
rede não impede a venda diferenciada de velocidades, mas impede que a pessoa
tenha velocidade e qualidade de serviços e até mesmo o acesso a esses serviços,
contratados por meio de pacotes adquiridos com o seu provedor de acesso. Vocês
podem dizer: “Ah, isso é uma ilusão. Isso é uma fantasia. Isso jamais acontecerá”.
Gostaria  de  dizer  que  já  há  casos  no  Brasil  de  empresas  fechando  acordo  com
empresas  de  telefonia  celular  para  oferecer  os  seus  serviços  gratuitamente  aos
clientes de uma determinada operadora. Vocês dirão: “Ah, mas isso é ótimo. Posso
ter acesso a uma rede social sem consumir a banda que contratei por mês com a
minha operadora”. Isso é verdade e pode parecer uma grande vantagem de início,
mas pensem comigo: imaginem que vocês têm um acordo entre um canal de vídeo,
como o Netflix, e a operadora de celular da sua preferência. Isso pode parecer muito
bom, pois assistirá a vídeos sem gastar a banda contratada com a sua operadora.
Isso pode parecer ótimo, mas pensem no futuro. Isso é bom para vocês e também
para o Netflix agora, mas isso impede que os netflixs do futuro apareçam. Você não
experimentará um novo  site  de vídeo, que consumirá a banda do seu celular, se já
tem um que não a consome, pois é de graça. Logo ocorre um efeito concorrencial
interessante e importante na questão da neutralidade da rede, e esse é um debate
que já começou.
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Na tela,  há ofertas  de planos distintos  de  uma grande operadora  de  celular  no
Brasil. É curioso ver como ela já divide os planos de consumo de banda de acordo
com o quanto você usa a internet: o plano inicial, de 300 megas, é para quem utiliza
pouco a internet: o plano de 500 megas é para quem acessa a rede social e e-mail: o
plano de 2 gigas é para quem ainda assiste a vídeos e ouve músicas on-line; e, por
fim, o plano de 5 gigas é para quem quer fazer  download  de arquivos e acessar a
internet através de  smartphones.  Percebam que esse recorte não proíbe a pessoa
que contratou o primeiro plano de baixar músicas. A pessoa pode fazer isso, mas a
sua banda vai embora rapidamente. Isso é um passo para que esses pacotes, que,
hoje em dia, oferecem essa ilustração muito mais como uma sugestão, se tornem
algo que possa bloquear esses serviços. No Brasil, caso o marco civil seja aprovado,
esse tipo  de  futuro  estará  cancelado.  É importante  deixar  clara  a importância  da
neutralidade da rede nesse ponto.

A neutralidade da rede afetará também diversas outras questões, como liberdade
de expressão. Eu tinha vários exemplos chineses. Esse é o buscador chinês mais
famoso, que é o Baidu. Se você procurar por Praça da Paz Celestial, as fotos que
verá no Baidu são essas aqui. O engraçado é que, quando pensamos em Praça da
Paz Celestial,  acreditamos que  veremos  a  foto  de  uma pessoa  na frente  de  um
tanque. Quando eu estava na China, procurei por essa foto. O engraçado foi que
escrevi Praça da Paz Celestial, Tiananmen Square, e não veio nada. Pensei: será
que estou procurando errado? Escrevi “protesto na Praça da Paz Celestial”. Veio o
resultado, e não apareceu a tal da foto da pessoa com o tanque. Então, é isto que a
neutralidade da rede procura evitar: filtragem, como vemos em várias páginas.

Pessoal,  já que disponho de pouco tempo, gostaria de focar rapidamente outros
dois aspectos. Há a questão da discussão de neutralidade em leis pelo mundo afora.
Pularei isso e focarei tratamento de dados. Gostaria de usar esse tempo curto de que
disponho para falar sobre privacidade e responsabilidade.

Privacidade. O marco civil eleva o grau de proteção da privacidade do brasileiro.
Conforme aprovado na Câmara,  não há no marco civil  um dispositivo sobre  data
centers, que era um dispositivo bastante controvertido, mas que caiu. Parece que foi
uma alteração positiva no marco civil. Não que seja ruim o Brasil ter uma pontinha de
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estímulo à criação de  data centers,  mas fazer isso por via do marco civil era uma
forma  errada  de  fazer  esse  tipo  de  política.  Até  porque,  se  o  marco  civil  fosse
aprovado como estava, teríamos a obrigatoriedade de instalação desses data centers
no Brasil, sem que haja uma lei geral de dados pessoais e privacidade. Ou seja, é o
pior  dos mundos. Você obriga esses dados a estarem no Brasil,  mas não há um
tratamento jurídico adequado sobre eles. Embora isso tenha caído, o marco civil tem
alguns dispositivos que vale a pena serem comentados. Um deles é o art. 7º, que
eleva o grau de proteção à privacidade e aos dados pessoais no Brasil.

Desse modo, por exemplo, toda vez que a coleta de dados acontecer na internet de
brasileiros, você deve ser informado sobre a sua finalidade. Esse princípio é muito
importante, porque hoje você acessa os mais diversos sites  e ninguém nunca lê os
seus termos de uso. Acessamos os  sites  de forma muito feliz e alegre, mas nunca
lemos os termos de uso e as políticas de privacidade para saber o que pode ser feito
com os dados e com o conteúdo que geramos dentro deles. Depois alguém descobre
que os termos de uso do Instagram, aquele site de fotos, que também é do Facebook,
permitem que as suas fotos sejam vendidas, sejam comercializadas pelo Facebook.
Aí,  todo mundo é  pego de surpresa:  “Mas  é  verdade,  aquilo  está  escrito  lá?”.  É
verdade, aquilo está escrito lá. Então para você, que é usuário do Instagram e não
sabia  disso,  a  minha fala  serve de  alerta,  para  que leiam os termos de uso dos
aplicativos que utilizam, porque poderão descobrir situações bastante curiosas.

O reloginho aqui,  à  minha esquerda,  avisa  que o meu tempo acabou.  Tem um
ditado que diz que o tempo voa quando você está se divertindo. Não sei é o caso de
vocês,  mas certamente é o meu. Então vou destacar apenas um último ponto,  já
pedindo a paciência dos demais integrantes da Mesa só para tratar da questão de
responsabilidade, que me parece importante.

Em 2006, tivemos o caso da Daniela Cicarelli - vocês devem se lembrar disso -, que
apareceu em um vídeo no YouTube, então ela ingressou com uma ação judicial para
tirá-lo de lá. O magistrado de São Paulo deu uma decisão judicial dizendo que, se o
YouTube não conseguisse tirar esse vídeo do ar, ele seria responsabilizado. Os ecos
dessa decisão judicial chegam até hoje. O marco civil se posiciona sobre esse tema
de responsabilidade de forma bastante interessante. No seu atual art. 19 - aqui está
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art. 20, porque a versão aprovada teve uma mudança na numeração dos artigos -,
está estabelecido que o provedor só responde se não cumprir uma ordem judicial.
Vou explicar isso, porque se trata de uma questão importante.

Uma  crítica  que  se  faz  a  esse  dispositivo  do  marco  civil  é  dizer  que  ele  vai
burocratizar a retirada de conteúdo da internet e forçar a vítima a ingressar com uma
ação judicial. Quero lembrar que o marco civil identifica a competência dos juizados
especiais para a retirada de conteúdo do ar e responsabilização de provedores, ou
seja, você pode ter uma via judicial que não precisa da assistência de um advogado
para  ingressar  com  uma  ação  judicial  para  a  responsabilização  de  conteúdos
ofensivos na internet e, por outro lado, me parece que o Poder Judiciário é a instância
legítima para decidir sobre a responsabilidade civil na rede. Se não tivéssemos isso,
se o marco civil fosse silente sobre o assunto, teríamos dois cenários muito ruins.

O primeiro é um cenário de indústria de notificações em que teríamos uma série de
notificações  sendo  enviadas  por  todo  e  qualquer  conteúdo  que você se  sentisse
ofendido, desgostoso, chateado ou  hashtag chateado, como se diz na internet. Ou
seja,  nas  situações  em  que  você  tivesse  uma contrariedade  em  relação  a  esse
dispositivo, notificaria esse provedor. O resultado é uma internet menos diversa, uma
internet com menos conteúdo do que gostaríamos.

Um segundo resultado muito nefasto é a insegurança jurídica. O provedor responde
ou não responde se não cumprir uma notificação? Isso faria com que, na dúvida, o
conteúdo fosse retirado do ar.  É importante que o marco civil  esclareça qual  é o
regime de responsabilidade. Isso ele faz no art. 19, embora possamos levantar essa
questão em outras discussões mais à frente.

Eu trouxe  slides sobre algumas decisões judiciais. Podemos comentá-las na fase
de perguntas. Falamos dos juizados especiais. Como o Marcelo encerrou a sua fala
fazendo comentários sobre o Netmundial,  gostaria de fazer essa ressalva sobre o
Netmundial e também um convite para aqueles que estiverem em São Paulo, no dia
22, quando vamos realizar um seminário sobre governança na internet e princípios
para a governança e o uso da rede, num diálogo entre Brasil e Alemanha. Parece-me
que  esses  dois  países  entram  em  rota  de  convergência  no  que  diz  respeito  à
regulação e ao uso da internet. Então quem tiver interesse basta dar uma olhadinha
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no site do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro - ITS -, do qual sou
diretor. Vou colocar a página do ITS no ar. Na segunda-feira, vamos publicar mais
detalhes  sobre  esse  evento  que  será  realizado  em  São  Paulo,  que  é  aberto  ao
público  em geral.  Vai  ser  muito  interessante,  porque vamos ter  um  diálogo entre
governo, sociedade civil e academia Brasil-Alemanha.

Encerrando,  peço  mil  desculpas  por  haver  avançado  5  minutinhos  no  tempo
estabelecido pela Mesa. O meu recado final sobre o marco civil seria o seguinte: o
marco civil tem de ser conservador e revolucionário. Tem de ser conservador, olhando
para a frente, porque tem de conservar, preservar a internet que está hoje, que está
aqui, que é uma internet aberta a inovações, a novos modelos de negócios, a novas
experiências,  a  novas  formas  de  expressão  cultural.  Então  o  marco  civil  deve
conservar os valores da internet aberta. Deve ser também revolucionário, permitir que
essas inovações surjam, brotem por meio dessa rede aberta. Por mais paradoxal que
seja,  se  eu  pudesse  desejar  alguma  coisa,  gostaria  que  o  marco  civil  fosse
conservador e revolucionário ao mesmo tempo.

Deixo, então, a página no Facebook do nosso instituto e o  e-mail para eventuais
dúvidas,  contatos  e  afins.  Estou  à  disposição,  para  que,  na  fase  de  perguntas,
possamos avançar nessa conversa. Agradeço, mais uma vez, o gentil convite feito
pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para vir aqui. É sempre um
prazer vir falar na capital do Estado, onde está a elite do futebol brasileiro hoje em
dia. Eu, como representante do Rio de Janeiro e flamenguista, venho aqui reconhecer
a superioridade de vocês neste ano. Tenho falado sobre o marco civil diversas vezes.
Então aproveito  para  expressar  o  meu  pesar,  a  minha  tristeza  com  o  meu time.
Congratulo-me com todos vocês pela classificação dos dois times mineiros para a
Libertadores. Muito obrigado. Com essa fala extremamente jurídica, encerro a minha
apresentação. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Agradecemos ao Carlos Affonso Pereira de Souza. Com a palavra, o

Sr. Gustavo Gindre.
Palavras do Sr. Gustavo Gindre

Bom dia a todos e a todas. Outro dia, descobri que uma aluna minha havia sido
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aluna do Carlos. Aí, ela comentou que ele faz apresentações muito bacanas. Vocês
repararam no tamanho da covardia? Estou falando depois do Marcelo e do Carlos,
que fizeram apresentações bacanas. Eu não havia preparado uma fala, quem deveria
estar aqui era o Sérgio Amadeu. Além disso, estou tentando substituir o Serginho.
Então é dose para leão o meu papel aqui. Vou tentar dar conta, no limite do possível,
das questões do marco civil.

O fato de eu falar por último tem a vantagem de já ter sido brilhantemente citada
boa parte das questões mais centrais do marco civil. Posso então passar por essas
questões e me concentrar em alguns temas que considero um pouco mais periféricos
neste  debate.  É  fundamental  a  aprovação  do  marco  civil.  É  o  projeto  dos  meus
sonhos? Seria o projeto que eu faria no meu  notebook,  na minha casa? Não. Por
outro lado, ele é referência em relação ao futuro da internet, colocando o Brasil - o
Tim  Berners-Lee  tem  acenado  isso  -  como  referência  inescapável  do  debate
internacional, em um patamar de proteção dos direitos dos cidadãos em relação ao
uso da internet. Enfim, o Brasil passa a ser referência para o debate mundial e pode
ser uma central do Netmundial.

É fundamental aprovar  o marco civil,  mas a luta ainda está longe de acabar.  O
projeto  vai  passar  pelo  Senado.  Temos  acompanhado o  processo  no  Senado.  O
Aloysio  Nunes  Ferreira  apresentou  uma  emenda  que  estraçalha  o  conceito  de
neutralidade de rede. Há robôs votando na enquete que o Senado abriu, claramente
para fraudá-la, e os votos começaram a disparar. Então esse processo está longe de
acabar. A luta continua, o lobby das teles continua.

Como essa questão foi esgotada pelos dois expositores, militantes completamente
envolvidos no assunto, vou me concentrar em outras. Uma é polêmica, mas prometo
não fazer  como, infelizmente,  vi  na polêmica de ontem, ou seja,  a polêmica pela
polêmica, a polêmica que desconsidera e caricatura a divergência.  É interessante
debatermos  essa questão,  até  porque  estamos  em  um  campo  que considero  de
aliados. Estamos partindo do pressuposto de que o marco civil é fundamental e tem
de ser aprovado. A partir dessa constatação, podemos construir algumas reflexões.

Primeira questão: na verdade, o que está em jogo? A internet representa um bicho
em processo de transformação. A internet de hoje não é a de 1992, quando comecei
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a acessá-la,  com tela preta, sem  web,  sem nada. E nada garante que a internet,
daqui a 10 anos, será igual à de hoje; ao contrário, a tendência é que se transforme
bastante. O que está em disputa hoje é o sentido do movimento de transformação da
internet, aonde ela vai, o que será nos próximos 10 ou 20 anos, para garantir que ela
não se torne a alegoria tão bem-expressa. Outro dia assisti a um vídeo bem legal em
inglês em que o sujeito faz lobby para as operadoras de telecomunicações. No final,
ele mostra o projeto revolucionário de internet das operadoras de telecomunicações,
e todos dizem: “Isso eu já tenho, é TV paga”. Deve-se garantir que a internet do futuro
não tenha a cara de TV paga, mas de outra coisa.

Estamos em processo de transformação. Você pode pensar que será internet com
Google Glass, com as pessoas usando óculos e conectadas o tempo inteiro. Estamos
discutindo o futuro da internet, que não está ganho, não está dado. Tenho dito que,
em  termos  de  projeção,  na  análise  do  futuro,  a  literatura  tem  dado,  talvez,
contribuições mais interessantes que as reflexões teóricas. Gosto muito da literatura
do chamado  cyberpunk e, especialmente, da do William Gibson, escritor  de ficção
científica, mas não daquela ficção científica que prevê o que vai acontecer daqui a
500 ou 600 anos. Isso é fácil, é só dizer de nave espacial e de um monte de coisas.
Difícil é prever o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos, ou seja, daqui a pouco. A
literatura  tem  sido  bastante  provocativa,  nos  faz  refletir  sobre  esse  tipo  de
transformação que está na ordem do dia, não sobre teletransporte, nave espacial ou
viagem no tempo. Isso não está na ordem do dia. É o Google Glass, é a expansão do
Facebook,  é  a  questão  da  privacidade,  é  a  inteligência  artificial  nos  assistentes
pessoais. É esse tipo de cenário desafiador que está colocado para os próximos 10
anos, e o marco civil tenta resguardar as garantias civis.

Aliás,  é  importante  lembrar  o  porquê  do  nome marco  civil.  No  começo  desse
processo,  houve  a  tentativa  de  se  criar  quase que  um  código  penal  da  internet,
proposto  pelo  Azeredo,  ainda  senador  à  época.  Ele  propunha  um  processo  de
criminalização absurdo do uso da internet. O marco civil surgiu justamente como uma
forma de garantir as liberdades civis na internet. Dado isso, não sei se todos estavam
aqui,  ontem, quando fiz a minha fala oficial,  fiz a provocação dizendo que não há
comunicação,  no  sentido  lato,  que não seja  regulada.  Ela  sempre  será  regulada.
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Lembram aquela ideia dos quebra-molas? Só temos de saber quem regula e como
regula.

Lembro-me de que fiquei muito feliz quando, no último Fórum Brasileiro de Internet,
encontrei o Demi e o Nelson Simões, presidente da RNP. Quem acompanha esse
setor soube que o Demi acabou de ser introduzido no  hall  da fama da internet. A
imprensa o trata como o pai da internet brasileira, é um decano desse debate. Nós
convivemos muito próximos no Comitê Gestor da Internet.  Fui conselheiro durante
seis anos desse comitê, e havia polêmicas enormes, no bom sentido, porque o Demi,
principalmente, e o Nelson também, defendiam a ideia de uma internet não regulada.
E é um pouco a mítica da declaração do John Perry Barlow de que a internet  é
anárquica por natureza, não cabe regulá-la.  Naquele momento, minha posição era
que a internet foi, é e será regulada. A questão é: quem fará essa regulação? Será
regulada de forma privada, em espaços privados ou será regulada de forma pública,
uma construção pública? Mas não é possível imaginar que a internet seja algo não
regulado, até mesmo pela proporção que ela tomou nos dias atuais.

Foi muito legal quando, no último Fórum Brasileiro de Internet, vi o Nelson usando a
expressão de que a internet tem de ser custodiada. Depois, eu o chamei no canto e
disse: você está querendo dizer regulação? Ele disse que sim, só que regulação no
contexto brasileiro tem um caráter  muito específico e estava tentando fugir  desse
conceito, fugir da Anatel. Entendi qual era o espírito da coisa. Para mim, tudo bem, o
nome  não  interessa.  Ele  chama de  custodiar,  eu  chamo de  regular.  Ótimo,  pois
estamos chegando a um consenso de que é preciso construir instrumentos públicos
de regulação. É aí que quero entrar no que considero polêmico nessa história.  O
marco civil tem um importante papel porque unificou, em certo sentido, o debate na
sociedade  civil,  o  que  se  travava  antes  entre  os  anarquistas  e  a  esquerda  mais
tradicional no debate entre regular e não regular a internet.

Hoje a própria posição do Tim Berners-Lee já é consensual de que é necessário
haver  instrumentos de política pública justamente para garantir  a liberdade,  e não
instrumentos de política pública contra a liberdade. Justamente para garantir que a
internet se mantenha como um meio livre, é preciso haver regulação. Dado o fato de
que isso unificou essa posição, o marco civil tem esse ganho para nós, e é aí que
entro na provocação.



1629
____________________________________________________________________________

Em 1995, o Sérgio Motta tomou uma posição - em que pese a minhas enormes
críticas ao PSDB, ao governo tucano, à gestão do Sérgio Motta no Ministério das
Comunicações, que para mim organizou uma das maiores roubalheiras da história
brasileira -, que foi o processo de privatização das telecomunicações. Mas, em que
pese  a  tudo  isso,  ele  tomou  uma  decisão  que  naquele  momento  foi  acertada,
inclusive  seria  bom  que  o  Carlos  Affonso  aqui  estivesse.  Ele  participou  desse
processo de negociação junto ao governo, que era garantir que a internet não fosse
tratada como telecomunicações.

Ao  ser  a  internet  tratada  como  telecomunicações,  naquele  momento  sendo
telecomunicações monopólio do Estado, só haveria um único provedor de acesso à
internet no Brasil, a Embratel. Não teríamos a possibilidade de outros provedores de
acesso já que, naquele momento, telecomunicações era monopólio do Estado. E, se
internet fosse considerada telecomunicações, isso seria monopólio do Estado. E aí o
Sérgio  Motta  tomou  uma  decisão  correta,  que  está  expressa  numa  norma  do
Ministério das Comunicações, a Norma 04, que transformou a internet num serviço de
valor  agregado. E o que é serviço de valor agregado ou adicionado? O fax é um
exemplo  interessante.  Tem-se uma infraestrutura criada para uma outra coisa,  no
caso transmitir voz, a telefonia, e agrega-se, adiciona-se um serviço que não estava
na finalidade daquela rede para que ela passe a prestá-lo a partir de certo momento.
Portanto  se faz isto:  você tem uma rede que foi  criada para transmitir  voz,  você
adiciona a ela um serviço, que é o fax, que não estava previsto inicialmente, e esse
serviço passa a operar, portanto ele é considerado um serviço de valor adicionado.

A internet,  com  a  Norma  04,  passou  a  ser  considerada  um  serviço  de  valor
adicionado e, quando foi aprovada a Lei Geral de Telecomunicações, ela recepcionou
a Norna 04 e passou a constar na LGT a ideia de que a internet é um serviço de valor
adicionado. Isso teve consequências positivas importantíssimas, pois fez a internet
escapar, por exemplo, da regulação da Anatel. Sou especialista em regulação, não da
Anatel, mas de uma outra agência reguladora, e não falo em nome dessa agência
reguladora, mas conheço o ambiente da Anatel profundamente. Se não é capturada
economicamente  -  isso  não  posso  atestar  -,  com  certeza  ela  é  ideologicamente
capturada pela lógica das grandes operadoras de telecomunicações, e sobre isso não
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há a menor dúvida. O especialista entra lá e já pensa como se fosse operador da Oi,
da  Vivo,  etc.  Portanto  garantir  que  a  internet  fugisse  do  ambiente  regulatório  da
Anatel, e no cenário global da UIT, que, digamos assim, é a Anatel do mundo, foi
importante, ou seja, foi  saudável que isso ocorresse. O problema é que o cenário
mudou. E não estou propondo que a internet seja tratada como telecomunicações.
Estou dizendo que a internet já não é um serviço de valor adicionado. Tecnicamente
falando, ela já não o é, pelo contrário, hoje talvez seja possível dizer que a voz é um
serviço de valor adicionado numa rede que está sendo criada para transmitir pacote.

O Sr.  Marcelo Branco -  A Anatel  entende,  hoje, que a internet  é um serviço de
telecomunicações, mas nós somos contra. Claro que não é isso. Ao contrário, acho
que as telecomunicações passaram a ser um serviço de internet.

O Sr. Gustavo Gindre - E cada vez mais. Aliás, o nosso tráfico de voz hoje todo é IP.
O sujeito só não transforma em serviço IP porque ele tem de tarifar você na ponta,
como se você ainda estivesse usando o FTFC, porque é mais caro fazer isso. Sai
mais caro ele cobrar como FTFC do que como Voip. Mas, na prática, é Voip, pois o
FTFC tradicional está morrendo.

A  minha  questão  é  que  não  se  trata  de  colocar  a  internet  no  âmbito  das
telecomunicações, portanto da Anatel, etc. Mas trata-se de reconhecer que a Norma
04, que foi importante naquele momento, hoje precisa ser repensada, porque isso,
aliás, está nos desarmando de alguns debates. Os Estados Unidos tratam o assunto
da mesma forma; internet lá também não é telecomunicações. Recentemente a FCC
tratou de regular a neutralidade de rede, e a Justiça derrubou a regulação da FCC
com o seguinte argumento: isso não é telecomunicação, portanto a FCC não se mete.
E  aí  foi  muito  engraçado,  porque vi  muita  gente  chorar  aqui,  dizendo:  "Mas  que
atraso!".

Mas a Justiça de lá foi coerente com a decisão que nós mesmos defendemos aqui:
internet não é telecomunicações. Os juízes apenas seguiram esse contexto.

O  Sr.  Marcelo  Branco  -  Mas  lá  a  FCC,  que  é  a  Anatel  deles,  é  a  favor  da
neutralidade; a nossa, sei lá.

O Sr. Gustavo Gindre - Este é o debate. Como lá ela era a favor, tentou avançar.
Nem sei se ocorreu, deve ter havido um lobby privado forte, mas, do ponto de vista
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estritamente jurídico, houve coerência na decisão. O entendimento foi mais ou menos
assim:  “Vocês  são  de  telecomunicações,  internet  não  é  telecomunicações,  só
lamento”.

A internet  nos  coloca  enormes  desafios  para  pensar  o  futuro,  para  pensar  a
democracia, para pensar uma série de questões. Um deles é pensar como regular as
suas  camadas.  A internet  é  uma  grande  cebola,  possui  enormes  camadas:  da
infraestrutura  física,  dos  protocolos,  dos  conteúdos.  Precisamos  de  instrumentos
regulatórios  distintos  para  cada  uma  delas.  Estamos  lidando  com  agentes
econômicos distintos, com cenários transfronteiras distintos. Quanto à infraestrutura,
pode-se dizer ainda, em certo sentido, que ela está mais sujeita à lógica nacional,
porque efetivamente essas redes estão em alguns países, embora, obviamente, haja
um enorme tráfico internacional de dados. Mas essas empresas estão localizadas em
alguns países.

Quando pensamos em conteúdos, os limites das fronteiras geográficas foram para
o espaço. Como regular, então? Ontem debatemos os mecanismos de regulação da
chamada comunicação eletrônica de massa, que são os mecanismos que a Europa,
por exemplo, consolidou. Aliás, fiquei chateado ontem, no segundo debate, quando a
questão foi reduzida de uma forma meio tacanha. Essa regulação está absolutamente
consolidada nas democracias liberais, no que eles chamam de broadcast. No exterior,
o broadcast reúne tanto a TV paga quanto a aberta. Esse ambiente regulatório está
consolidado lá, e nós não o fizemos. O Brasil ainda não elaborou a sua agenda do
século XX. Esse cenário é importantíssimo.

Está aí o Plip, o projeto de lei, etc. O problema é que os instrumentos de regulação
da comunicação eletrônica de massa simplesmente não se aplicam à internet. Como
pensar  em  classificação  indicativa  da  programação  por  faixas  etárias  quando  o
conteúdo é por demanda? Não há mais a novela das 8 horas, das 9 horas; você pode
consumi-la  quando desejar.  Precisamos  pensar  em instrumentos  novos.  A própria
ideia de democracia e de representatividade na internet precisa ser repensada.

O Cássio estava citando o Internet Governance Forum - IGF. O debate começou no
encontro da Lituânia. E eu me lembrava de outro, do Brasil, realizado em 2007. O
grupo do Comitê Gestor da Internet se envolveu no processo tanto na organização de
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infraestrutura quanto na parte política e temática.  Participei desse grupo,  e íamos
muito à ONU, em Genebra, por causa das reuniões do chamado Multistakeholder
Advisory Group - MAG -, que assessorava a construção do evento. Tinha de tudo no
MAG. Lembro que uma das questões extremamente provocativas - contra ele próprio
e também a partir dele - foi a do representante da China, que disse ao representante
da  Nokia  que  estava  ali  representando  1.200.000.000  pessoas.  É  possível  até
questionar  essa representação.  Aliás,  deve-se  questionar  se  o  governo  da China
realmente representa 1.200.000.000 pessoas - tendo a achar que não. O fato é que,
digamos,  no  modelo  representativo  clássico  como  conhecemos,  um  governo
representa os membros do seu país. Ele estava lá como legítimo representante da
China no cenário internacional.  Aí  ele pergunta ao representante da Nokia:  “Você
representa quem?”. Participavam do Multistakeholder Advisory Group representantes
de empresas e de governos. Ele dizia que representava os chineses e perguntava se
o outro representava os acionistas da Nokia. Este é o grande debate atual da Internet
Governance Forum: como fazer para criar um fórum que reúna governos, entidades
da sociedade civil, acadêmicos e empresas privadas?

Como você coloca esse pessoal  no  mesmo contexto e extrai  daí  deliberações?
Votam todos? Ou seja, a Nokia tem um voto, a China tem um voto, um acadêmico
tem um voto e o cara da ONG tem um voto? Como é isso? A internet  está nos
desafiando em várias questões. Uma das questões que tem mais a ver com o marco
civil é essa questão de pensar de qual ambiente regulatório o marco civil é uma peça.
Mas ele está longe, embora seja importantíssimo, de esgotar o desafio de regulação
da internet, de regulação pública. Ele é uma referência para o debate legal brasileiro,
para outras leis futuras pela forma como foi construído: coletivamente.

O marco civil não esgota esse debate regulatório, e a questão a se pensar é em
qual local vamos colocar a internet. Vamos criar um loco novo? Talvez seja isso. Não
se  trata  de  comunicações,  mas  de  internet.  Temos  que  pensar  no  arcabouço
regulatório desse novo bicho que criamos e para o qual precisamos garantir liberdade
diante dos desafios que virão. Não dá para dizer simplesmente que ele é um serviço
de valor agregado; não dá para tratar a internet como se faz. Se era verdade que ela
era um serviço de valor agregado em 1995 - e os mais velhos vão se lembrar que
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tínhamos um  modem que se conectava a uma rede de telefonia  que fazia muito
chiado porque a rede tinha sido criada para voz -, hoje é o contrário, a rede foi criada
para a internet.

Voltando à minha fala de ontem, se nós não fizermos isso, alguém o fará. Existem
pessoas que não discutem especificamente internet,  mas ciência, que assumem a
ideia do técnico, do neutro, que é o pessoal da chamada teoria ator-rede. Como disse
Michel Callon, é esse povo que encampa a ideia das decisões técnicas. Hoje, por
exemplo, os fóruns ditos técnicos, da internet, como o W3C e o IETF, são espaços
importantes, mas quando se chega lá temos as pessoas que trabalham. Estamos
vendo agora o debate sobre o futuro do HTML5.  Nesses fóruns,  estão militantes,
pessoas que defendem uma internet livre, mas também muitos técnicos, cientistas e
pesquisadores  que  são  assalariados  das  grandes  empresas.  O  sujeito  está  lá
representando a Microsoft, o Google. O pior de tudo é quando o debate político vem
travestido  de  técnico.  Aí,  é  preciso  criar  o  que  é  chamado  contra-laboratório.  É
preciso criar um laboratório de cá para poder enfrentar o de lá. Vemos isso ocorrendo
no debate ambiental. O mundo está aquecendo ou não? Um lado mostra que existe
um estudo de 200 cientistas que dizem que pode poluir à vontade porque não está
aquecendo;  do  outro  lado,  outro  grupo  com  outro  estudo  diz  que  o  mundo  está
aquecendo.  Vimos  isso  durante  anos na indústria  do  tabaco,  que tinha  cientistas
preparados para fazer relatórios dizendo que podem fumar à vontade, que o fumo
não causava câncer.

Essa é outra questão porque na internet boa parte dos políticos vêm travestidos de
técnicos. Como vamos lidar com essas questões? O sujeito tem a possibilidade de
definir os protocolos. Na internet, o código é a lei. Quem escreve o código escreve as
condições de possibilidade dentro dessa rede; escreve aquilo que pode e aquilo que
não pode. Se você não tiver política para o código no sentido de garantir a liberdade,
é no código que você se ferra. Deixo essa provocação para pensarmos nesse novo
ambiente  regulatório  para  a  internet,  no  qual  o  marco  civil  é  um  passo
importantíssimo.

Segunda questão: o decreto. No dia em que sair o marco civil, vamos soltar fogos,
vamos comemorar,  mas vamos  ficar  absolutamente  preocupados a  partir  daquele
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momento. A primeira batalha terá sido ganha, e ela é importantíssima, a aprovação do
marco civil, mas o decreto que vai regulamentar o conceito de neutralidade de rede é
fundamental.  Por  que é fundamental?  No limite,  tecnicamente  falando,  não existe
uma rede totalmente neutra, não existe uma rede que trate totalmente indiferenciados
os pacotes; em algum nível, é preciso fazer diferenciação de pacotes, tanto é que o
marco civil permite isso - por aspectos técnicos, ele permite. Vou dar um exemplo.
Como é uma rede de pacotes, ela transmite um monte de pacotinhos. Eu envio um e-
mail e um vídeo; do outro lado, alguém está recebendo e-mail,  e eu, um vídeo. Faz
sentido que o administrador dessa rede diga que, na rede dele, os pacotes de vídeo
tenham preferência em relação aos pacotes do  e-mail.  Não é vídeo do fulano em
relação ao vídeo do beltrano, porque aí se tem uma quebra da neutralidade. Não
estou dizendo que o  vídeo  do  YouTube tem  preferência  em relação ao vídeo do
Zezinho da esquina. Não é isso. É: todos os vídeos têm preferência em relação aos
e-mails. Por quê? Porque, se um e-mail  demorar um minuto para chegar, você não
vai se sentir prejudicado; mas, se um pacote de dados de um vídeo por  streaming
começar  a  demorar,  o  que  acontece?  Fica  aquele  relojinho  lá,  o  seu  vídeo  fica
“bufferizando” e você perde a qualidade da imagem dele. Então faz sentido que o
administrador  da  rede  diga  que  todos  os  pacotes  de  vídeo  -  e  aqui  não  estou
diferenciando  agentes  econômicos  -,  ou  seja,  todos  os  pacotes  de  comunicação
síncrona,  comunicação  que  está  se  estabelecendo  naquele  momento  entre  duas
partes, terão preferência em relação aos pacotes de uma comunicação assíncrona,
como é o  e-mail, que mando e  leva  um tempinho para  a  outra  pessoa ler  e  me
responder. Então, faz sentido, ou seja, sempre haverá regras de gestão da rede.

O decreto, então, vai ter de descer a um nível de sutileza - isto é o fundamental -
que garanta que esses critérios técnicos de gestão da rede sejam feitos e garantam,
portanto, a melhor fluência da rede, mas que, sob o pretexto de regulação técnica,
você  não  começa  a  embutir  um  monte  de  questões  que,  no  fundo,  vão  ferir  a
neutralidade de rede. Então, os desafios são gigantescos.

Por exemplo, já discuti com o pessoal do nosso campo o seguinte: os CDNs que a
Netflix monta ferem ou não a neutralidade de rede? O que é um CDN? A Netflix fala
com a Net, que é um caso concreto: “Net, vou criar um CDN, um content delivery
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network na sua infraestrutura que vai espelhar o meu conteúdo”.  Então, quando o
usuário da Net acessa um vídeo da Netflix, a Net não precisa buscar esse conteúdo
nos Estados Unidos, o que demandaria conexão com várias redes e acarretaria um
atraso, porque a Net não controla as redes fora dela. Então, se ela se interconectou
com outras redes, vai perder a garantia da qualidade desse serviço e não sabe se de
repente  vai  cair  o  sinal,  se  a  Netflix  terá  as  imagens  degradadas  porque  há  um
problema  de  tráfego  nos  Estados  Unidos.  O  que  faz  a  Netflix?  Ela  hospeda  o
conteúdo dela na Net e, assim, garante que esse conteúdo não está sendo buscado
nos Estados Unidos, mas dentro da rede da Net, que então vai conseguir entregar
isso com extrema qualidade. O vídeo do Mídia Ninja que não pagou para a Net, que
não tem um CDN hospedado dentro  da Net,  corre o  risco  de  ser  visto  com pior
qualidade. Há pessoas que dizem que isso não viola a neutralidade de rede, que não
chega até aí. Mas cria uma enorme desigualdade entre os agentes econômicos nesse
processo. Enfim, quero dizer que o debate sobre neutralidade de rede no decreto vai
ter  de  ser  muito  bem-construído,  sob pena de,  com argumentos técnicos,  acabar
sendo violada a neutralidade de rede.

Quero apresentar uma última questão: um dos grandes debates que o marco civil
introduz, mas também não resolve - ainda está na ordem do dia para debatermos -, é
a  questão  da  privacidade.  Naturalmente,  o  debate mainstreaming  está  muito
preparado para a violação de privacidade por parte do Estado. Sobre isso já temos
uma  forte  literatura,  uma  construção  ideológica  que  nos  protege  da  invasão  de
privacidade por parte do Estado. Mas a internet introduz, e está introduzindo cada vez
mais,  a  violação  de  privacidade  por  parte  tanto  dos  detentores  da  infraestrutura
quanto dos detentores do conteúdo.

Cito  um caso,  para encerrar.  O  The Wall  Street  Journal  publicou uma série  de
matérias  sobre  a  questão  da  privacidade,  e  o Valor  Econômico  traduziu  essas
matérias, publicou no Brasil e coloquei no meu blog para quem tiver interesse. Uma
delas  é  muito  ilustrativa.  São  duas  mulheres  que,  do  ponto  de  vista  de  perfil
demográfico, se inserem no mesmo grupo; são mulheres que têm a mesma faixa de
renda, têm mais ou menos a mesma idade, moram na mesma cidade, são brancas.
Ou  seja,  tudo  aquilo  que  demograficamente  poderia  separar  as  pessoas  não  as
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separa, e elas estão no mesmo grupo. Então, as duas vão comprar um seguro de
vida. A operadora que vende o seguro cobra valores totalmente diferentes para uma e
para a outra. O The Wall Street Journal foi tentar entender por que a Maria pagou X e
a Joana pagou 2X. E descobriu que uma das coisas que a operadora faz é vasculhar
toda a vida do cidadão. E descobriu que uma delas tinha terminado com o namorado
e  ficava  em  frente  da  televisão  tomando  sorvete,  tomando  baldes  de  sorvete,
reclamou que estava engordando, havia feito um exame que deu colesterol alto. A
outra  tinha comprado um aparelho de ginástica  e  tinha hábitos  saudáveis.  Enfim,
levantaram toda a vida das pessoas por meio dos dados disponíveis e chegaram não
à venda de um serviço para determinadas faixas demográficas, mas à venda de um
serviço para fulano e para beltrano. Isso significa que levantaram os dados daquelas
pessoas, que invadiram absurdamente a privacidade daquelas pessoas para chegar a
esse nível de detalhamento.

Costumo brincar,  dizendo  que  provavelmente  o  Google  saiba  mais  das  nossas
vidas do que nós mesmos. Nós não nos lembramos de tudo que fazemos, mas eles
se lembram. Por exemplo, eu não informei para o Google Now onde trabalho. Saio da
minha casa e o Google diz quanto tempo levarei até meu trabalho na Rua Graça
Aranha, no Rio de Janeiro. Ele já sabe que, tradicionalmente, todos os dias saio da
minha casa e fico muito tempo parado na Rua Graça Aranha. Então, ele supôs que eu
trabalho na Rua Graça Aranha. Eu saio de casa e ele diz como o trânsito está, que
vai demorar vinte e poucos minutos para eu chegar ao meu trabalho. Sugere o ônibus
que devo pegar e tudo o mais.

Acho  que  está  na  ordem  do  dia  pensarmos  seriamente  nessas  questões  de
privacidade. O marco civil introduz essas questões, mas elas ainda precisam ser mais
bem consideradas numa legislação específica sobre o tema. Esses são pitacos sobre
o  debate  que  nos  espera.  De  qualquer  maneira,  neste  momento,  toda  a  nossa
atenção, toda a nossa energia tem que estar concentrada num único objetivo: aprovar
o marco civil no Senado. Isso é inescapável. Muito obrigado.

O presidente - Muito obrigado, Gustavo.
Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente - Neste momento, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles
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que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,
dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até 2 minutos para
fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de perguntas
serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Debates
O presidente - Baseado nas reflexões e na análise do Gustavo, talvez eu tenha de

tomar  uma  decisão  com  um  certo  caráter  técnico,  por  isso  não  haverá  total
neutralidade. Considerando-se que o Marcelo viajará agora mesmo, e a importância
de sua participação, daremos preferência aos que lhe dirigirem as perguntas, pois, a
partir do meio-dia, ele será liberado para sua viagem, já que seu voo está marcado.
Quebrarei, portanto, a neutralidade a favor do Marcelo e deixarei para fazer depois as
perguntas dirigidas ao Carlos Affonso.

Estão inscritos Ariel, Paulo Barcala, Ana Paola, Lidyane, Patrícia, Florence e Marco
Eliel.  Se algum de vocês tiver uma pergunta dirigida ao Marcelo,  deverá falar  em
primeiro lugar. Primeiro, falará o Paulo Barcala, e, depois, a Lidiane.

O Sr. Paulo Barcala - Bom dia. É bem rapidinho, Marcelo. No calor daquela reação
ao resultado da pesquisa do Ipea, com várias manifestações contra o estupro, havia a
seguinte página na internet, de um rapaz: “Já estuprei e estupro de novo”, ou algo
que  valha.  Ela  foi  denunciada por  vários  usuários  devido  ao  discurso  de  ódio,  à
propagação de ações criminosas,  etc.  -  e  fui  um dos que denunciaram -,  mas o
Facebook  respondeu que  aquela  página  não  violava  os  padrões  da  comunidade.
Então, como fica isso à luz daquele seu comentário sobre a responsabilização do
provedor de serviço diante de um conteúdo gerado por um usuário?

O presidente  -  Pedirei  à  Lidyane  para  também fazer  sua  pergunta,  e  depois  o
Marcelo responderá.

A Sra.  Lidyane Ponciano -  Minha pergunta  é  com relação à  questão do direito
autoral:  quais  são  os  principais  entraves  e  o  que  você  acha  dessa  polêmica  na
internet?

O Sr. Marcelo Branco - Uma coisa é a censura prévia, e nós somos contra; outra
coisa  é  a pessoa cometer  algum delito,  algum crime,  pois  já  existem legislações
próprias.  Nesse  caso  específico,  a  ação  “Não  mereço  ser  estuprada.  Ninguém
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merece.” estará no Arena Net Mundial, na mesa de direitos humanos. Foi uma ação
brilhante de uma companheira, que contou com uma forte adesão; foi uma ação muito
bonita que até quebrou o monopólio da representação das feministas - ouvi alguns
grupos feministas dizendo: “Ah!”, “Por quê?”, “Olha só!”, “Onde já se viu?”. Enfim, as
mulheres colocaram uma placa na frente,  autofotografaram-se ou pediram que as
fotografassem e fizeram uma campanha linda. Foi uma grande campanha na internet,
e quem acompanhou os comentários viu que eram de causar nojo, raiva, indignação.
Então, para os crimes de ódio e racismo, já existe uma legislação adequada, não é o
Facebook que dirá. Considero que há razão.

Se observarmos os comentários sobre qualquer notícia de qualquer grande portal
de notícias, teremos a impressão de que voltamos à Idade Média. É por isso que o
tema direitos humanos, na internet, precisa ser muito bem debatido por meio de uma
campanha.  É  uma  barbárie,  um  horror  o  tipo  de  comentário.  Aliás,  todos  esses
comentários são criminosos. São comentários de ódio e de racismo. É uma baixaria.
Existe um exército pago - isto está nos jornais - para fazer esse tipo de comentário.

Existe uma comunidade, o Movimento contra Corrupção, que é uma comunidade de
extrema-direita  fortíssima  na  internet.  Se  vocês  acessarem  a  internet,  verão  que
vários crimes estão sendo cometidos, de incitação ao ódio e ao racismo e a tudo que
existe  de  ruim.  Sim,  concordo  com  você,  precisamos  fazer  uma  campanha  e
encontrar formas mais efetivas de identificar essas pessoas. Em vez de a polícia ficar
perseguindo  quem baixa  música  pela  internet,  ela  poderia  tentar  identificar  esses
criminosos  e  colocá-los  na  cadeia.  Alguns  crimes  cometidos  pela  rede  são
inafiançáveis. É uma barbárie. Se vocês lerem os comentários dos portais de notícia,
desse exército que fica postando comentários,  terão a impressão de que a Idade
Média está de volta.

Em relação ao direito autoral, posso dizer que isso já faz parte de um novo debate.
É óbvio que o direito autoral precisa ser rediscutido. A proposta de reforma do direito
autoral caminha para isso, já que ele também foi construído de forma colaborativa.
Não  é  possível  que  continuemos  a  criminalizar  ou  a  considerar  como um  delito
práticas comuns de compartilhamento sem fins comerciais. Não há um fim comercial
quando compartilhamos músicas, por exemplo. Esse direito autoral, da forma como
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foi  construído,  transferiu  o direito  do autor  para o intermediário.  Assim sendo,  um
escritor,  um  poeta  e  um  músico  transferem  esse  direito  para  a  gravadora.  O
fonograma não é do Milton Nascimento, por exemplo, mas da gravadora. Existem
músicos que não podem pedir autorização do Ecad para tocar suas músicas porque
ele brigou com a gravadora e o fonograma daquela música não é dele.

Resumindo, não dá para dizer que o modelo de direito autoral anterior, defendido
pelo Brant, seja um modelo ideal. Em toda cadeia produtiva de construção, a indústria
intermediária passou a ter  papel  preponderante e determinou todas as regras em
relação a esse direito autoral, e isso é inaceitável. É claro que existem músicos que
se beneficiaram com esse processo em razão do seu talento, como é o caso do Brant
e dos músicos de Minas. Da mesma forma, aconteceu com vários outros autores
brasileiros. Entretanto, esse modelo, ainda que injusto, fez com que esses músicos
conseguissem passar pelo funil. Por outro lado, existem milhares de músicos que não
passaram no funil do modelo anterior. Só a gravadora é que pode determinar quem
vai ser sucesso, quem vai ser ouvido nas rádios. Esse era o modelo anterior.

Práticas de  compartilhamento.  Criação sem intermediários.  Precisamos construir
um novo modelo porque o mundo mudou.  É um grande debate que teremos pela
frente. Infelizmente, algumas pessoas, ou melhor,  os músicos que foram lutadores
históricos contra a ditadura, com seus posicionamentos progressistas e de esquerda,
não só no Brasil, mas também no mundo inteiro - acompanhei tudo isso na Espanha,
onde morei por alguns anos -, passam a ter uma posição extremamente reacionária
em relação à internet e às suas possibilidades. Passaram a defender a censura e a
criminalização. Esse é o caso da Espanha, da Ana Belén, que foi um ícone da luta
contra a ditadura franquista. Ela faz parte do Ecad, que lá é o Sgae, algo medieval em
relação à internet  na Espanha,  com corrupções e outras  mil  coisas mais.  São os
músicos de esquerda defendendo retirada de conteúdos, censura, criminalização, etc.
Então é possível, sim, que a internet tenha afetado a renda de alguns músicos, como
é o caso do Brant, porque os usuários escolheram escutar música de outra forma.

No início, a música era ouvida ao vivo; depois podia ser ouvida na galena; depois
passou  a  ser  armazenada  de  forma  magnética  e,  depois,  no  vinil.  Hoje  o
comportamento nem é mais baixar músicas pela internet; hoje as pessoas escutam
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músicas  on-line. Então é o usuário que está definindo as novas formas, e o direito
autoral não pode criminalizar. Agora concordo - e não sei se o Carlos Affonso também
concorda - que é necessária uma repartição de receitas. É claro que acho que deve
haver  uma  forma  de  o  YouTube  remunerar  os  autores  pelas  músicas  que  são
colocadas. Mas também não é possível que eu vá a uma festa de aniversário - e hoje
é assim -, grave um vídeo que no fundo tem uma música do Roberto Carlos e essa
máfia do copyright manda retirar o vídeo do ar. Não é possível que fiquem cobrando
em  festinhas  de  aniversário  e  igreja  direitos  autorais.  Isso  virou  algo  inaceitável
socialmente.  Não  é  aceitável  que  a  proteção  do  direito  do  autor  se  tenha
transformado nesse esquema policialesco e  haja  essa sede arrecadadora.  Então,
acho que deve  haver,  sim,  acordos  comerciais  entre  essas  corporações  da nova
ordem.

O Ecad não é exemplo nenhum; é uma pilantragem. Precisamos sim mudar como é
pensado o direito autoral no Brasil, e mudar para melhor, não para pior. Por exemplo,
as associações de direitos autorais, no início, eram contra o marco civil e ainda o são
porque defendiam o seu modelo. Não estou dizendo que não foi por mérito desses
autores que eles chegaram a hoje viver da renda do seu direito autoral, de uma obra
que eles fizeram há 5 anos, 10 anos ou 20 anos ou tocou uma vez na novela e ele
ganhará por isso pelo resto da vida. Esse é um modelo. Mas acho que, se caiu na
rede, é peixe. Essa é a minha visão. Se está na internet, pode ser utilizado, a não ser
que quem faz isso também ganhe renda, também esteja sendo remunerado ou esteja
faturando em cima de uma obra. Por isso, as licenças Creative Commons são para
mim as mais adequadas, porque é o autor que determina quais os direitos. Há uma
licença que não autoriza o uso comercial. Então, se alguém estiver utilizando minha
obra  simplesmente  para  difundi-la,  isso  será  possível;  contudo,  se  estiverem
ganhando  em  cima  da  minha  obra,  venham  falar  comigo  para  assinarmos  um
contrato. Grosso modo, elas são um pouco isso. Uns autorizam que podem remixar a
música, também uma tendência da cultura digital, ou seja, pegar a música original e
transformá-la em uma derivada. Algumas licenças não autorizam isso.

Também  já  escutei  no  debate  sobre  direito  autoral  um  compositor  gaúcho,  que
compôs várias obras - suas músicas são tocadas em novelas e ele vive disso, sem
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cantar nem tocar -, dizer: “Uma vez fui a um lugar e vi que a galera estava escutando
minha música de forma ilegal”.  Então em que mundo estamos vivendo no qual a
música pode ser ouvida ilegalmente? Como alguém tem uma música ilegal em casa?
Aprendi que o maior tesão do músico é ter sua música ouvida e popularizada, mas
dizem que a música é ilegal porque foi baixada. Então, essa questão do direito autoral
é outro debate, e ele vai esquentar.

O tema do direito autoral não está no marco civil por questão de estratégia, mas
poderia estar. Como será muito mais difícil aprovar a reforma do direito autoral do
marco civil,  estrategicamente ele ficou de fora,  para ser tratado depois.  Imaginem
como será. Virão o Roberto Carlos, o Fernando Brant e não sei quem mais, e todos
ficarão contra a lei, e os políticos no parlamento não querem ser contra os artistas.
Então  será  uma  peleia  dura,  apesar  de  a  maioria  dos  artistas  brasileiros  e,
principalmente, os da nova geração defenderem a reforma do direito autoral. Eles são
de outra época.

Digamos  assim:  pode  ser  até  uma  disputa  de  gerações  -  uma  geração  que
sobreviveu de uma forma em um modelo anterior à digitalização e à internet e outra
que já vê novas formas de furar o bloqueio da gravadora intermediária e difundir a
sua obra, a fim de viver de serviços, ou seja, dos  shows.  A pessoa que tem a sua
obra difundida pela internet terá mais pessoas comprando ingresso para o seu show.
E nós pagamos o Ecad em cada ingresso que compramos. A pessoa que tem a sua
música difundida pode fazer mais  shows.  E há a cadeia produtiva do  show,  que é
composta pelo iluminador e pelo cara do som.

Uma vez o Leoni, do Kid Abelha, defensor da música livre, me perguntou: “Branco,
você já  fez  algo  legal  há  15  ou  20  anos?”.  Respondi:  "Acho  que já  fiz  algumas
coisas". E ele perguntou: “Você ainda recebe por isso?”. Respondi: "Não". E ele disse:
“Então, esses caras têm de trabalhar, não é?”. Ele tem uma cartela, pois é um músico
autoral, e defende que tem de continuar trabalhando para ser remunerado.

Tem de haver uma transição nesse processo. O importante é que o modelo anterior
não sobreviva. E, mais do que isso, temos de conter esse compartilhamento. Mesmo
que seja aprovada uma lei proibindo e criminalizando o compartilhamento, só há uma
forma técnica para deter isso, que é o grampo indiscriminado. Isso é inaceitável. Não
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há como fazer isso, ou seja, aprovar uma lei para pôr na cadeia quem baixar música.
Como é possível fazer isso tecnicamente? Hoje isso não é possível, a não ser que
seja violado o direito de privacidade de cada um, pois o compartilhamento é feito de
pessoa para pessoa, como expliquei sobre o P2P.

O presidente - Como o tempo do Marcelo está se esgotando, para que ele não saia,
e, depois, vocês falem dele, concederei 3 minutos para cada um. Após, concederei 3
minutos para as considerações finais do Marcelo.

O Sr. Gustavo Gindre - Serei bem rápido. O Cássio é um profundo conhecedor do
tema “Direito  autoral”  e  participou ativamente  da  tentativa  de  reformar  a  péssima
legislação que trata do direito autoral no Brasil. Ele conhece muito mais do tema do
que eu.

Gostaria  de  examinar  uma  questão  anterior,  que  é  um  dado  concreto.
Independentemente  de  liberalizarmos  ou  de  criminalizarmos  e  arrocharmos  o
tratamento  do  direito  autoral,  o  que  direi  agora  independe  do  caminho  que
seguiremos. É uma questão concreta que foge do ponto de vista político existente
sobre o tema.

De acordo com a teoria econômica,  o valor  está baseado na escassez do bem
físico. Dos fisiocratas aos Grundrisse, veremos ideias de que o valor está relacionado
com a escassez, pois lidamos com bens físicos. Por exemplo, se eu der essa caneta
ao Marcelo, fico sem ela. Portanto, ela tem de ter um valor, baseando-se no fato de
que ela é escassa. Isso serve para qualquer bem físico, mas não para nenhum bem
intangível. Na expressão econômica, os bens intangíveis são reproduzíveis ao infinito
com o custo marginal tendente a zero. Isso significa que o custo de reprodução de um
bem intangível tende a zero. Por que isso não tinha ainda se dado como um problema
até agora? Porque havia o custo de reprodução do suporte. Toda informação tinha de
vir em um suporte. A música vinha no disco e no CD, e a notícia vinha no jornal. Havia
um bem físico. O filme tinha de ser posto na lata, que custava não sem quantos mil
dólares. A escassez ainda estava presente no suporte.

Quando acabamos com o suporte e tudo passou a ser digitalizado, criamos uma
grande problema para a teoria econômica. Como podemos definir o valor de algo que
não tem custo de reprodução? Se eu mandar um texto para uma pessoa ou para um
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milhão de pessoas, o custo marginal de reprodução será zero. Esse é um problema.
Qual a única saída restante para ser criado um valor para um bem intangível? Sobrou
a via jurídica.  Cria-se a escassez não pelo lado econômico, já que o bem não é
escasso.

Você  cria  a  escassez  pelo  lado  jurídico.  Desde  1710  é  isso,  você  baixa  uma
legislação  definindo  que  alguém  tem  o  monopólio  artificial  da  reprodução  desse
conteúdo. Por que é artificial? Por que é direito autoral no sentido de que eu permiti?
Porque qualquer um poderia reproduzir. Só que, juridicamente, permiti que alguém
reproduzisse. No caso, o autor. Não estou entrando no mérito para avaliar se isso é
correto ou não, estou apenas dizendo que a escassez de bens simbólicos é jurídica, é
definida no direito, e não na economia. A economia não serve para atribuir valor. A
economia atribui valor a bens tangíveis, e não a bens intangíveis. Então, a economia
é deficiente no aspecto de lidar com bens intangíveis. Aí, você precisa judicializar.
Quanto mais a informação se livra do seu suporte físico, mais ela se torna disponível
para  ser  reproduzida  a  custo  marginal  tendente  a  zero;  ou  seja,  mais  ela  será
reproduzida,  já  que  as  pessoas  podem,  elas  reproduzirão.  Aí,  resolve-se  isso
judicializando-se  cada  vez  mais.  Por  isso,  curiosamente,  quanto  mais  a  internet
avança e mais o suporte se torna desnecessário, mais se tem legislação draconiana.
Porque a única forma que há de se criar valor é por meio da legislação. Então, à
medida que a internet avança, vamos recrudescendo a legislação, porque a economia
não dá mais conta desse fenômeno. A ideia de valor da economia tradicional foi para
o vinagre com bens intangíveis.

O presidente - Obrigado. Com a palavra, o Sr. Carlos Affonso Pereira de Souza.
O Sr. Carlos Affonso Pereira de Souza - Para não tomar muito tempo do Marcelo,

que  vai  sair  daqui  a  pouco,  vou  fazer  uma  rápida  observação  em  relação  aos
comentários sobre a questão dos direitos autorais. O projeto de reforma da lei de
direitos autorais  não está publicado na sua última versão.  O que se teve no ano
passado foi a edição de uma lei específica sobre gestão coletiva, que é justamente
um tópico do Ecad, de que o Marcelo falou. Então, até como estratégia de reforma,
retirou-se a parte de gestão coletiva e editou-se uma lei específica, que transforma os
mecanismos de gestão coletiva, modernizando-os e aperfeiçoando-os, pelo menos,
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em meu entendimento. Agora, a última versão do anteprojeto de lei de reforma da lei
de direitos autorias não é conhecida. Ao que parece, existe um debate sobre o melhor
mecanismo para tratar a relação entre internet e direitos autorais, se isso geraria um
mecanismo em  que,  uma vez percebido  que um  site  hospeda um conteúdo  que
infringe direito autoral, notifica-se esse site, esse provedor, essa rede social ou esse
canal de vídeo, e, uma vez não atendida a notificação, ele se torna responsável. Ou
seja,  uma vez recebida  a  notificação,  ele  é  obrigado a  retirar  o  conteúdo do  ar,
porque,  se  não  o  fizer,  será  responsabilizado  ou  serão  criados  modelos
intermediários.

A discussão em inglês fica entre dois modelos intermediários. Esse que acabei de
descrever é chamado de  notice and takedown,  ou seja, notificação de retirada de
conteúdo; e o outro é o chamado notice and notice, ou seja, o conteúdo, que é objeto
da notificação, não é retirado de imediato, o que se faz é uma notificação ao usuário
que  subiu  aquele  conteúdo  dizendo:  “Recebemos  uma  notificação  que  aponta  o
conteúdo que você subiu como sendo um conteúdo que infringe direitos autorais.” Ao
que  parece  -  isso  figurou  numa  audiência  pública  realizada  na  Câmara  no  ano
passado -, o anteprojeto de lei vai se direcionar no sentido do notice and notice, ou
seja,  de não ter  um sistema como existe nos Estados Unidos,  em que,  uma vez
notificado, o provedor é obrigado a retirar o conteúdo, senão se torna corresponsável.

Isso não é uma informação oficial, porque não sabemos como o projeto de lei de
reforma dos direitos autorais vai  concretizar-se na prática. Enfim, voltamos a falar
mais sobre esse tema em outras perguntas. Foi apenas um adendo aos comentários
feitos pelo Marcelo e pelo Gindre.

O  presidente  -  Marcelo,  vou  repassar-lhe  a  palavra  para  que  faça  suas
considerações finais.  Em seguida, fique à vontade para deixar-nos. Ficam aqui os
nossos mais  profundos agradecimentos pela sua extraordinária contribuição.  Essa
luta é nossa, vamos em frente. Agradecemos-lhe muito, a sua contribuição foi muito
valiosa para todos, fazendo esta Assembleia de Minas mais pioneira, colocando-a à
frente na luta pela democratização da comunicação.

O Sr. Marcelo Branco - Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao deputado e à
Assembleia de Minas a oportunidade de estar aqui expondo a minha posição. É uma
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honra estar ao lado de dois especialistas. Sou formado em tecnologia da informação.
O  Célio,  que  está  aqui,  me  acompanha,  fomos  colegas  durante  muitos  anos,
participamos de lutas na Fitel e em outros lugares. Sempre trabalhei com tecnologia.
Alguém citou essa batalha do mundo proprietário, Telecom com a internet, com Tim
Berners-Lee. Estávamos do outro lado, Célio,  em alguns momentos. Por exemplo,
com o Sérgio Motta, eu era da Embratel, construímos o modelo de que a Embratel
seria o provedor de internet de todo o Brasil. Acompanhamos essa evolução. Meu
ponto de vista é o de quem viveu essa evolução na internet, é um ponto de vista
tecnológico. Trabalho com isso, nunca fiz outra coisa na minha vida, sempre trabalhei
com tecnologia da informação. É sobre esse ponto de vista nerd, geek, que sempre
faço  o  meu  dia  a  dia,  a  minha  militância  no  trabalho.  Atualmente  trabalho  com
comunicação nas mídias  sociais,  não sou jornalista,  não tenho diploma,  a equipe
sempre é composta por jornalistas e profissionais de comunicação. O diploma é outra
polêmica entre dois mundos.

Quero  agradecer  esta  oportunidade,  por  enquanto  estou  no  Facebook,
marcelo.branco. No Twitter, MarceloBranco. Podemos continuar esse debate on-line a
fim  de  aprofundá-lo.  Estou  sempre  conectado.  Peço  a  todos  que  entrem  na
campanha pela aprovação imediata do marco civil no Senado, mobilizem suas bases
de  senadores.  Gostaria  de  comentar  algo  que  havia  esquecido,  por  isso  fiquei
enrolando. Vocês se lembram da lei de autoria de Eduardo Azeredo, senador mineiro
que renunciou ao  cargo.  Ele  foi  autor  do AI-5  digital,  apoiado pelo  Ecad e  pelos
defensores do direito autoral rígido e clássico. Se eu copiasse um CD que comprei na
loja num  pendrive ou em outro CD virgem, poderia pegar de três a quatro anos de
cadeia, viraria um criminoso. Isso era defendido por músicos que foram ou são de
esquerda.  Esse  dispositivo  existe.  Acredito  que  em  tudo  o  que  faço  existe  uma
ruptura muito grande provocada pela revolução digital. O pensamento analógico não
consegue dar conta dessa revolução digital. Então, não é possível tentar entender o
mundo pós-revolução digital com um pensamento analógico. Essa é a questão.

Agradeço a oportunidade. Continuamos o debate na rede. Foi um prazer, Carlos
Affonso e Gustavo, estar nesta Mesa, nesta Casa, com pessoas de tão renomado
prestígio.  Minas  Gerais  deu  o  pontapé  inicial  para  que  sejam  discutidas  várias
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questões relativas à liberdade em nosso país. Espero que continue ponteando essas
iniciativas. Obrigado.

O presidente - Mais uma vez, obrigado, Marcelo Branco. Espero que Minas, que
deu bons  exemplos  na  luta  pela  liberdade,  possa varrer  o  lixo  autoritário  que foi
construído em nossa história, mas sem esquecê-lo, para não o repetirmos mais.

Vamos retomar o ponto de origem das perguntas. Duas perguntas foram dirigidas
ao Carlos Affonso. Depois os inscritos farão as perguntas orais. Primeira pergunta, da
Mônica Santos: “A retirada de vídeo com conteúdo que atinja a pessoa depende de
intimação judicial? Como fazer com a exposição da pessoa diante da lentidão da
Justiça no Brasil? Não seria o caso de haver maior celeridade nesses processos?”.

Segunda pergunta, do Roberto Coelho, do Sindpol de Minas Gerais: “Que tipo de
informação do usuário ou de provedores de acesso à internet poderá ser armazenada
com a aprovação do marco civil?”.

O Carlos Affonso vai responder a essas perguntas após serem feitas as perguntas
orais.  Convido  para  fazer  a  sua  pergunta  primeiramente  o  Ariel  Lucas  Silva;  em
seguida, a Ana Paola.

O Sr. Ariel Lucas Silva - Boa tarde. O art. 5º da Constituição, que trata da liberdade
de  expressão,  diz  que  é  livre  a  manifestação  do  pensamento,  sendo  vedado  o
anonimato. Como o marco civil trata a privacidade, as publicações e os comentários
anônimos apresentados na internet? Como isso fica perante o art. 5?

Queria fazer mais uma pergunta, bem prática. O moderador dos grupos fechados
do Facebook pode estabelecer regras para os seus membros. Participo de um desses
grupos. Quando comentamos algo contrário  à visão da moderadora do grupo,  ela
exclui o comentário. Com a aprovação do marco civil, o moderador poderá excluir os
comentários do grupo ou o marco civil agirá sobre a liberdade de expressão nesse
tipo de grupo? Obrigado.

O presidente - Com a palavra, a Ana Paola.
A Sra. Ana Paola - Boa tarde. Gostaria apenas de um comentário da Mesa sobre

uma questão que dialoga com os direitos autorais,  o novo modelo de negócio da
internet, que quebra a lógica industrial. As pessoas envolvidas no novo modelo de
negócio falam da mudança dessa lógica. Algumas propostas chegam a ultrapassar
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esse novo modelo, querendo até uma nova economia política, uma nova organização.
Quer dizer, querem a quebra dessa lógica industrial vertical e concentradora e uma
economia mais solidária, não concentradora, mas compartilhada. Sabemos que essa
peleja é pesada.  Vimos há pouco tempo o suicídio do Aaron Swartz,  por  não ter
aguentado a pressão de grupos econômicos, por ter baixado vários artigos, inclusive
uma base de dados da JSTOR. O processo judicial sobre ele foi pesado. Percebemos
então que essa lógica da economia política do setor ainda é muito grande e pesada.
O  exemplo  do  Swartz  é  dramático,  mas  demonstra  bem  onde  estamos  pisando.
Gostaria que vocês comentassem sobre o que seria essa lógica pós-industrial e onde
está a possibilidade de se criar esse modelo de negócio, de modo a propor, de fato,
uma nova forma de organização da economia política. Percebo que a neutralidade de
rede é fundamental. Enfim, gostaria de ouvir o comentário de vocês a esse respeito.

O presidente - Obrigado, Ana Paola. Com a palavra, Florence Poznanski.
A Sra. Florence Poznanski - Sou membro de uma ONG francesa chamada Internet

sem Fronteiras. Acompanhei um pouco o marco civil,  principalmente agora com a
aprovação do projeto na Câmara dos Deputados.

Gostaria  que o  Carlos  Affonso aprofundasse  um  pouquinho a  sua  fala  sobre  a
evolução do projeto, mostrasse as mudanças realizadas no projeto para que o acordo
fosse alcançado e os potenciais perigos para conseguirmos manter a neutralidade, a
privacidade e a responsabilidade. Posso citar alguns exemplos. Li, na imprensa, um
artigo da Carta Capital que dizia que, após a aprovação dessa pauta, a neutralidade
conseguiu ser aprovada com a possibilidade de uma inserção que os provedores de
serviço, as empresas de comunicação poderiam conseguir após consulta ao CGI ou à
Anatel.  A  partir  daí,  todos  ficaram  muito  contentes  com  a  possibilidade  de
neutralidade, pois as empresas de comunicação queriam menos neutralidade. Como
isso se coloca quando estamos na busca de mais regulação?

Outra  coisa  é  a  questão  dos  dados.  O  serviço  de  informação  e  a  polícia
conseguiram, pelo que entendi, aprovar que alguns dados privados, em função do
tempo  de  conexão  e  também  dos  tipos  de  sites consultados,  fossem  guardados
durante seis meses ou até um ano. Isso, em termos de privacidade, cria um grande
problema, como vimos pelas manifestações que muitas pessoas foram perseguidas,
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pois conseguiram saber qual o tipo de site eles aprovavam. Entendo muito bem que o
marco civil  é  um  grande avanço e  também, pelo  tempo que passou na Câmara,
necessariamente  teve  de  passar  por  acordos  importantes.  Agora  queria  entender
como vocês, que acompanharam o processo por dentro, entendem essas evoluções.
O  projeto  tem  de  passar  pelo  Senado  ainda  e,  provavelmente,  sofrerá  novas
alterações.  Como  nós,  na  luta  por  mais  regulação,  podemos  entender  essas
alterações que aconteceram? Obrigada.

O presidente - Obrigada, Florence. Com a palavra, Marco Eliel.
O Sr. Marco Eliel de Carvalho - Boa tarde. Farei duas indagações. A primeira delas

é que o marco civil, na forma como foi relatado pelo Alessandro Mollon, representou
um grande avanço, reconhecemos isso. Em sua exposição, o Carlos falou do modelo
chinês,  com  um  aplicativo  que,  em  número  de  usuários,  é  uma  vez  e  meia  a
população brasileira. Mas comparando com o nosso, mais parece um marco militar do
que um marco civil, uma vez que restringe o acesso a uma série de outros portais e,
para nós, hoje, já é tão comum esse tipo de acesso. Minha indagação é exatamente
sobre essa questão. Com o processo indo para o Senado, um Senado conservador e
que  tem  em  seu  bojo  representantes  de  corporações  das  comunicações  e  das
telecomunicações, não haverá um retrocesso com as emendas que, possivelmente,
serão inseridas nesse projeto de lei? Como podemos nos organizar para fazer frente
a um possível retrocesso que pode haver naquela Casa do Legislativo?

Em segundo lugar, em meu entendimento, houve grande avanço no marco civil com
a aprovação da neutralidade da rede, uma vez que, entre outras coisas, se colocou
fim  ao  pedágio  ao  acesso.  No  meu  entendimento,  esse  é  um  debate  mais
economicista, uma vez que impede que as empresas cobrem pelo acesso.

Outra coisa que me preocupa é a questão dos data centers. Já havia mencionado
isso  aqui  ontem,  exatamente  pela  questão  da  soberania  desse  arquivo,  dessa
biblioteca, pois toda vez que é acessada de qualquer ponto do Planeta, será sediada
em  Santa  Clara,  na  Califórnia,  nos  Estados  Unidos.  Tanto  o  Snowden  quanto  o
Assange expuseram as vísceras dessa invasão de privacidade por parte dos Estados
Unidos.

E hoje, no projeto original, esses dados ficariam no Brasil - aqui sediados - e só
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deveriam ser acessados a partir de uma requisição judicial. Da forma como ele foi
aprovado, continua na sua base, nos Estados Unidos. Pergunto se isso não é uma
perda política - não só econômica, mas também política -, uma vez que, em 2016,
voltaremos a conversar sobre o assunto.

O presidente - Com a palavra, Douglas Couto.
O Sr. Douglas Couto - Presidente, queria saber qual o limite que temos em relação

à postagem de vídeos e fotos nas redes sociais. Qual é o meu limite em relação à
postagem de vídeos e fotos nas redes sociais, ou seja, qual é o meu limite em direito
de imagem sobre o meu conteúdo postado, já que é uma rede pública e de acesso
público? Gostaria de saber se outra pessoa poderia reproduzir esse conteúdo e se
haveria alguma implicação no marco civil.

O presidente - Com a palavra, Lidyane Ponciano.
A Sra. Lidyane Ponciano - Sou Lidyane Ponciano, coordenadora do Comitê Mineiro

do FNDC. Dirijo-me ao Carlos Affonso.  Ontem, houve um seminário na Unesco -
Liberdade de Expressão e Poder Judiciário  -  onde o relator  da ONU disse que o
marco civil da internet é um modelo internacional. E, ao que parece, será apresentado
dessa  forma  no  Net  Mundial.  Gostaria  que  você  falasse  como  foi  feita  essa
articulação e o que se pensa em nível internacional

Dirigindo-me  ao  Gindre:  gostaria  que  fizesse  um  paralelo  sobre  monopólio  na
radiodifusão e monopólio na rede. Isso porque estávamos discutindo a questão do
projeto  de  lei  da  mídia  democrática,  que  trata  somente  da  questão  da  mídia
eletrônica.  Como  isso  acontece  na  rede  e  de  que  forma  podemos  tratar  dessa
regulação?

O presidente - Obrigado, Lidyane. Retornamos a palavra à Mesa. Com a palavra, o
Sr. Gustavo Gindre.

O Sr.  Gustavo Gindre - Focarei apenas três questões porque acho que o maior
número de perguntas foi feito para o Carlos.

Falaram sobre direitos autorais e como se dá esse cenário a partir de agora. Há
aquele chavão dizendo que o ideograma chinês de crise contém as duas palavras:
risco e oportunidade. Estamos vivendo um cenário que expressa bem isso. O modelo
tradicional de produção da indústria da cultura, do entretenimento, está ruindo. O mito
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desse modelo é que ele serve para remunerar o produtor do audiovisual ou, no caso,
do  conteúdo,  quando,  na  verdade,  esse  modelo  tradicional  é  extremamente
concentrador de receita nos intermediários.

Na  indústria  audiovisual,  são  os  distribuidores  que  ficam  com  grande  parte  da
receita. Esse modelo está ruindo. Novos modelos estão surgindo, e isso não significa
necessariamente  que  eles  são  positivos.  A  União  Europeia,  por  exemplo,  está
seriamente preocupada com a digitalização dos livros e como isso pode influenciar na
perda de diversidade e representar um problema para as pequenas editoras. Além
disso, passa-se a ter novos intermediários, como Google e Amazon, que têm o poder
de  ditar  preços  nesse  mercado.  Não  gosto  muito  do  discurso  de  que  chegou  a
internet,  portanto  relaxemos,  fiquemos  tranquilos  pois  está  tudo  resolvido.  Não,
surgem novos problemas. Mas é fato que a digitalização, a perda do suporte físico
introduz potencialidades inéditas até então. Acho que você está correto, ao dizer que
há possibilidades de novos modelos de negócio - o que muito se discute hoje - ou
ainda de se ir um passo além.

É possível até reabrir a discussão sobre a questão da cultura como mercadoria, ver
de que outra forma isso pode ser tratado para além da mercadoria e, ao mesmo
tempo,  garantir  que  as  pessoas  possam  sobreviver  sem  que  necessariamente  a
cultura seja apropriada do ponto de vista da mercadoria. Algumas experiências estão
tateando nesse sentido - o Cássio pode explicar melhor que eu. Mas existe um novo
cenário, que traz riscos, é evidente. Emendando com a sua pergunta, digo que há
novos atores oligopolistas nesse processo. A internet não está livre desse fenômeno,
existem riscos.  Por  outro lado, há enormes oportunidades, como você falou,  para
além  da  lógica  da  mercadoria.  Quais  as  possibilidades  de  tratar  a  produção  de
conhecimento e de cultura no âmbito desses meios digitais que questionem a própria
lógica da mercadoria? Esse seria o melhor debate possível a ser feito.

Como tratar a questão dos oligopólios? É a pergunta que me faço o tempo inteiro,
por várias razões. Primeiro, porque a internet é transfronteira. Cada vez mais, você
está sendo chamado para uma questão de regulação que foge aos limites do estado.
Uma possibilidade é fazer como a China e estabelecer um gigantesco  firewall  para
resolver o problema, e mesmo assim não resolveu. Lidam um pouco melhor com o
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problema porque fizeram uma muralha da China ali. Se não for assim, você terá de
resolver isso no ambiente internacional. Hoje o ambiente internacional está cheio de
problemas.  Acompanhamos  agora,  por  exemplo,  a  construção  desse  acordo  de
comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos, e um dos motivos que o fez
empacar foi a agricultura. Outra razão é que os Estados Unidos foram muito duros
nas propostas de diminuição de qualquer barreira. É claro: quem está do lado da
avalanche, quer mais que as barreiras desapareçam. São as barreiras relacionadas,
por exemplo, com a regulação da internet - aí, pelo contrário, o direito autoral é para
recrudescer barreiras. Esse foi um dos motivos que fez empacar o acordo de livre
comércio. A União Europeia sabe que, se abrir mão de alguns instrumentos que tem
hoje,  essa avalanche é certa.  Existem grandes  players globais  nesse mercado,  o
Google, a Amazon, o Facebook, o Netflix.  Os novos que virão são chineses, com
certeza.

Aliás,  eu  assisti  outro dia  a um debate interessante  sobre  o  que vai  acontecer
quando a China liberar a sua conta de capitais. Hoje uma das grandes salvaguardas
é o fato de que ela tem a conta de capital altamente restrita; portanto, quase todo
investimento  chinês  se  dá  dentro  da  China,  a  autorização  para  exportar  esse
investimento  é  muito  restrita.  A tendência  é  esses  limites  irem  afrouxando-se.  Já
existem cálculos  do FMI e do Banco Mundial  indicando que,  se isso afrouxar um
pouco, de 20% a 25% do investimento estrangeiro no mundo tende a ser chinês.
Provavelmente em pouco tempo os chineses estarão comprando um monte de coisas
no mundo,  isso é inevitável.  São os novos  players,  além dos  atores americanos.
Então esse será um problema. Como lidar com esse cenário transfronteira, sobretudo
sem ter os instrumentos de regulação que criamos no século XX? Eles servem pouco
para isso. Por exemplo, o limite à concentração de propriedade é ótimo quando o
jornal é uma coisa, a TV é outra e a rádio é outra. Como fazer na internet quando o
mesmo portal é tudo ao mesmo tempo, serve de jornal, de rádio e de TV? Como fazer
para limitar  a  propriedade? O Facebook,  do  ponto  de vista  da  propriedade,  pode
alegar que é só um site, que não está concentrando estações de rádio, etc.

Temos problemas com os quais não sabemos lidar. Por exemplo, tenho provocado
algumas pessoas do CAD com certas indagações. É claro que não são problemas
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que  ele  vai  conseguir  resolver  no  Brasil  por  causa  de  todas  essas  questões.
Poderíamos dizer que os algoritmos por detrás do feed de notícias do Facebook e da
indexação do site de buscas do Google já possuem poder de mercado significativo?
Se possuem, significa que os órgãos de regulação da concorrência têm de prestar
atenção nisso. É óbvio que, se você aparece na 1ª bolinha de busca do Google ou se
aparece na 20ª, significa que você será visto ou não.

Ninguém tem a exata clareza de quais são esses algoritmos de busca, como eles
indexam essas buscas e sob quais critérios. A mesma coisa se dá com o feed de
notícias do Facebook: você não vê tudo que seus amigos publicam, você vê algumas
coisas porque algoritmos vão indexar isso. Seria possível dizer que esses algoritmos
já possuem poder de mercado significativo e a regulação da concorrência precisa se
debruçar  sobre  isso?  É  um  admirável  mundo  novo  para  o  qual  temos  poucos
instrumentos regulatórios. Por isso, precisamos fazer um gigantesco esforço.

Acho  que  nos  travava  esse  discurso  anarquista  de  que  a  internet  sozinha  se
resolveria.  Pelo  contrário,  é  preciso  construir  instrumentos  de  regulação  pública
rapidamente.  Determinados mercados estão  sendo implodidos.  As fronteiras  entre
mercados estão sendo implodidas.  Há 10 anos,  se eu  dissesse que a Nikon e a
Canon  estariam  praticamente  abandonando  o  mercado  de  pequenas  marcas
fotográficas, quem acreditaria? Hoje, a estratégia dessas duas empresas é dar, cada
vez mais, menos importância a esse mercado das pequenas máquinas fotográficas,
porque esse mercado está sendo arrombado pelos celulares. Se eu dissesse que o
dono da Motorola seria o Google e o da Nokia seria a Microsoft, que vendeu para a
China,  o  que  diriam?  A Microsoft  vendeu  para  a  China  porque  o  Google  está
extremamente preocupado com o fato de que a Samsung está crescendo muito e
que,  na  lógica  do  Google,  ela  teria  vários  fabricantes  de  celulares  consumindo
Android  e  todos  mais  ou  menos  iguais,  brigando  entre  eles,  e  o  Google
estabelecendo a regra? E agora, um dos fabricantes começa a crescer muito, e o
Google passa a achar que poderá ter problemas, porque ele se tornou o principal
usuário  do  Android.  Então,  vou estimular  um  concorrente  para  esse cara.  Se  eu
dissesse anos atrás que o Google estaria no mercado em disputa com a Samsung,
diriam que não tinha nada a ver. Quem foi um dos principais agentes sabotadores do
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Ginga, do  middler da TV digital, que previa a possibilidade de interatividade na TV
digital? De um lado, foram os radiodifusores, mas de outro foram os fabricantes de
aparelho de televisão. Aí você se pergunta qual o sentido disso. Por que a Samsung,
a LG e a Sony seriam contra o Ginga? Por que a Samsung, a LG e a Sony estão
vendendo smart TVs com os seus middlers. Tudo que elas não querem é um middler
de código de fonte aberta nas suas televisões. E por que a Samsung e a Sony estão
vendendo  televisões  com  smart TV?  Porque  elas  vão  entrar  no  mercado  de
distribuição de conteúdo. Não há a menor dúvida de que, em pouco tempo, teremos
aplicativos da Samsung disputando com a Netfix. No fundo, estão todos disputando
quem tem a atenção na sala de estar das casas. O nível  de complexidade é alto
porque  são  novos  agentes  entrantes  de  mercado  que  até  então  estavam
absolutamente separados. A Samsung era um negócio, o Google era outro, a Nokia
era outro. Eles não tinham nada a ver e, de repente, hoje são todos concorrentes no
mesmo mercado. O grau de complexidade é gigantesco. Eu diria que esse é o grande
desafio. Tenho poucas respostas, infelizmente. Tenho muitas perguntas.

A última questão é sobre os data centers. Na origem, isso não estava no projeto do
Código Civil.  Eu até fiz um post provocativo dizendo que o Paulo Bernardo foi um
gênio. Ele propôs uma coisa que não tinha sentido e se criou uma polêmica. Ele
retirou, mas não foi o que ele fez realmente. Ele precisava dar algum tipo de resposta
a uma situação que chamo do dilema mamonas assassinas: “já me passaram a mão
na bunda e ainda não comi ninguém”, porque o governo brasileiro ficou muito vendido
na  situação  do  Snowden,  quando  grampearam  a  presidente  da  República.  E  a
resposta que o Paulo Bernardo dá é essa do data center.

Por que acho que ela é ineficaz? Por que  datacenter  no Brasil seria espelho. O
Google não garante um milímetro de privacidade. Você tem toda razão em relação a
todas essas questões que está expondo. É um problema grave. Vimos essa questão
da  NSA de  espionagem,  de  violação  de  privacidade.  Todas  essas  questões  são
problemas gravíssimos. São mais ainda para a regulação da internet que temos de
pensar. O datacenter resolve? Não. Ele ia colocar um datacenter no Brasil que seria
espelho do da Califórnia. Hoje os datacenters estão migrando para o Norte do mundo.
Todos  estão  indo  em  busca  do  frio.  Para  vocês  terem  ideia,  o  Google  pediu
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autorização do governo americano para ser produtor de energia, tamanho o consumo
que tem para manter resfriado, manter funcionando aquele negócio. Então, o pessoal
está mudando os  datacenters  para a Finlândia, para o Alaska, para consumir cada
vez menos energia. A tendência é não ter muita coisa na Califórnia, que é quente é
ficar tudo no Ártico. O problema não é onde esses conteúdos estão fisicamente no
Brasil. A única saída seria abrigar o  datacenter  aqui e construir um Firewall. Assim,
estaria resolvido. Agora, se construir um datacenter aqui e a internet continuar nesse
modelo, esse datacenter aqui seria só um espelho de um outro lá. Não resolveu nada.
O  dado  que  vai  estar  armazenado  aqui  continua  armazenado  no  Google,  no
Facebook, na Netflix, em algum outro lugar e continuará sendo alvo da NSA.

Vejamos uma questão grave, por exemplo, que não está resolvida. Todo aparelho
de telefone precisa ser licenciado pela FCC. Se você pegar esse aparelho de telefone
aqui que tenho em mão, para ser vendido, precisa de uma licença da FCC. Se você o
abrir, vai ver que há um símbolo da FCC americana, significando que ela autorizou a
venda desse produto, portanto pode ser comercializado no mercado americano. Por
determinação americana, para ele poder ser comercializado no mercado de lá, tem de
ter portas dos fundos, que a NSA viola, faz parte do default, ou seja, esse aparelho
tem necessariamente uma porta dos fundos que a NSA, em caso de necessidade,
pode  violar.  Isso  vale  para  qualquer  aparelho  de  telecomunicação  produzido  no
mundo hoje em dia.

Com quem é a grande briga hoje? É com a Huawei. Isso porque os americanos
sabem que a chinesa tem as portas dos fundos dela. Não é uma briga, vamos dizer,
de que o governo chinês permite a violação. É porque os chineses não têm as nossas
portas dos fundos, que nós podemos violar. Eles têm a porta dos fundos que eles
podem violar. É por isso que os americanos impediram, por exemplo, os chineses de
comprarem  a  Motorola  lá  atrás.  Quando  tentaram  comprar  parte  dos  direitos  da
Motorola, foram proibidos. Na verdade, é uma briga geopolítica que está se travando
aí.  Os  datacenters, infelizmente,  não  resolveriam  essa  questão.  Era  um  remédio
errado. Era como se o sujeito estivesse com um problema grave e lhe déssemos uma
aspirina. Não iria resolver nada.

Nesse  sentido,  não  há  perda  política  nessa  questão.  Isso  não  significa  que  o
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problema para o qual se pretendia ter solução não exista. Existe, é gravíssimo. Tanto
é grave que o Obama está vindo para o Net Mundial com uma tentativa de limpar um
pouco  a  barra.  Obama  fez  o  anúncio  de  acabar  com  o  vínculo  entre  Icann  e  o
Departamento  de  Comércio  Norte-Americano.  Ela  está  aqui,  mas responde  a  um
vínculo  com  o  departamento  de  comércio  americano.  Todos  os  outros  países  do
mundo participam de um conselho consultivo dentro da Icann. Então, é meio patético.
Todos os países são consultivos. Falam, e a Icann segue se quiser ou não. Ela tem
vínculo  com  o  departamento  de  comércio.  Isso  também  não  significa,  como  a
imprensa tem tratado, que a Icann controle a internet no mundo. Costumo dizer que
ela  controla  o CEP da internet,  que é um bom poder,  mas não significa que ela
controle a internet. Mas o fato de o Obama ter anunciado, um pouco antes do Net
Mundial, que pretende romper o vínculo da Icann com o governo americano, também
é uma resposta. É óbvio que a Alemanha e todos os países que se viram vítima do
caso  de  espionagem  delatado  pelo  Snowden  estão  pressionando  o  governo
americano. Ele precisava dar alguma resposta para isso. Está dando uma que resolve
parte do problema, mas não todo. Ainda vamos nos confrontar com esse problema
nos próximos anos.

Acho que não é a questão dos datacenters. Acho que esse é um debate que vai ter
de acontecer na ONU, nas instâncias internacionais. Vamos ter de construir soluções
de governanças da internet. No fundo, trata-se de uma solução de uma governança
pública transparente que evite esse tipo de situação. Os datacenters não resolveriam
esse problema.

Agradeço  a  possibilidade  do  debate.  Compus  a  Mesa  de  improviso,  tentando
substituir, na medida do possível, alguém que é uma referência neste debate, que é o
Serginho, que infelizmente não pôde vir. Então, participei da Mesa com duas pessoas
que são militantes notórios do tema. Enfim, espero ter contribuído para o debate e
agradeço. Vou ficar um pouco no debate na parte da tarde, mas terei de sair antes do
seu término porque tenho de pegar um voo e sei que o aeroporto daqui é literalmente
nos confins, e o trânsito é complicado até lá. Muito obrigado.

O  presidente  -  Obrigado,  Gustavo  Gindre.  Com  a  palavra,  para  responder  as
perguntas e para suas considerações finais, Carlos Affonso Pereira de Souza.
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O  Sr.  Carlos  Affonso  Pereira  de  Souza  -  As  minhas  respostas,  na  verdade,
enfrentam alguns desafios. Pelo adiantado da hora, o tamanho das minhas respostas
se rivalizam com a necessidade de vocês partirem para compromissos na parte da
tarde e de fazerem a pausa para o almoço. Tentarei ser o mais breve possível. Tendo
em vista que tenho apenas 10 perguntas para responder, temos, no mínimo, uma
tarefa curiosa.

Antes  de  responder  às  perguntas,  quero  fazer  um  rapidíssimo  comentário.  O
Gindre, em sua fala, focou questões relacionadas ao marco civil,  a um cenário de
transformação  na  internet.  Uma  característica  fundamental  do  marco  civil  para
cenários de transformação é o fato de ele ser o que alguns chamam de constituição
da internet. Mas por detrás da ideia de marco civil como constituição na internet está
a noção de que o marco civil é uma lei principiológica. Às vezes é difícil explicar o que
significa  uma lei  principiológica.  O  que  quer  dizer  isso  de  o  marco civil  ter  mais
princípios  do  que regras  que detalham a aplicação desses princípios?  A ideia  de
Constituição nos ajuda a entender isso. Esse é um ponto importante porque o marco
civil  tem  a  preocupação  de  não  envelhecer  mal,  mas  tem  de  ter  regras  que  se
adequem às transformações tecnológicas. O marco civil tem de durar de acordo com
o desenvolvimento e com o progresso da tecnologia.

O Gindre comentou, em sua fala, sobre a literatura que já tenta antecipar um futuro
mais próximo, um futuro que se aproxima dos 5, dos 10 anos próximos. O marco civil
parece ser uma lei que está adequada a essa realidade, uma realidade de um futuro
próximo a nós. Talvez a privacidade e os dados pessoais sejam o trabalho que mais
facilmente permite ver essa regulação do marco civil como uma tentativa de traçar
princípios para esse novo cenário.

O Gindre comentou a questão relacionada às redes sociais  e ao tratamento de
dados, e coloco um ponto em adição a essa conversa, que é a chamada internet das
coisas. Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar na internet das coisas ou
internet de tudo, como alguns gostam de falar. A internet das coisas é o momento em
que passamos a ter dispositivos ligados à internet que vão além dos dispositivos que
usualmente  identificamos  com  a  internet.  Atualmente,  quando  pensamos  em
dispositivos  conectados  à  internet,  pensamos  em  computadores  e  em  celulares.
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Começamos a ter uma entrada nesse universo de dispositivos conectados à internet
de algumas novas figuras, como a geladeira, o rádio, a televisão, o carro, as roupas,
os óculos.

Ou seja,  vivemos uma situação interessante em que fica difícil  fazer  a fronteira
entre o ambiente conectado e o não conectado. Na verdade, as portas de entrada
para a internet serão mais e mais diversas, fazendo com que a própria noção de que
o acesso a ela é um privilégio, um estado especial se transforme e isso se torne cada
vez mais trivial, ou seja, estar dentro da internet, acessar a internet irá se tornar uma
trivialidade. Isso acontecerá pelos mais diversos dispositivos e pelas mais diversas
portas de entrada, e o marco civil precisa estar preparado para isso.

Nesse ponto, quando o marco civil trabalha com dados pessoais, esses dados hoje
são coletados na rede social em que você entra por meio do seu celular ou do seu
computador. Mas e os dados que serão coletadas de forma passiva, pela ações dos
assistentes pessoais? Quem são os assistentes pessoais? Eles são a Siri, para quem
usa dispositivos Apple; o Google Now, para quem usa dispositivos da Google; e a
Cortana,  para  quem  usa  dispositivos  Microsoft.  Não  sei  se  vocês  já  tiveram  a
experiência de usar algum desses três dispositivos, mas essas assistentes pessoais -
ou  esses  assistentes  pessoais,  para  não  ser  aqui  sexista  -  são  dispositivos  que
aprenderão seus hábitos, suas rotinas. E, a partir  disso, tornarão suas vidas mais
fáceis, oferecendo-lhes comodidades.

O desafio que o marco civil não resolve é o que cada um de nós deverá decidir em
algum  momento:  em  que  medida  esses  benefícios,  essas  comodidades,  esses
planejamentos  sobre  a  vida  me parecem  mais  confortáveis  ou  adequados  que  a
neurose  que  cada  um  de  nós  começará  a  desenvolver  sobre  dados  pessoais  e
privacidade?  Nesse  ponto,  o  marco  civil  diz  que,  toda  vez  que  a  coleta,  o
armazenamento e o tratamento de dados pessoais forem feitos, precisará ocorrer o
consentimento  expresso  do  usuário,  ou  seja,  quando  ingressamos  em  uma rede
social, damos o nosso consentimento expresso. Mas o que dizer hoje de uma foto de
uma pessoa que não está no Facebook, mas aparece em uma foto veiculada nessa
rede social? Ela não deu o consentimento expresso para que seus dados pessoais,
nesse caso, sua imagem, fossem armazenados nas bases de dados do Facebook.
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Percebam como existirão problemas, e uma batalha interpretativa pelo marco civil
começa no primeiro  minuto a  partir  do  qual  for  aprovado.  Para  isso,  fiquei  muito
contente em ver tantas perguntas tão interessantes sobre temas tão distintos dentro
do marco civil. É importante entendermos que o trabalho de aprovação do marco civil
é apenas o primeiro passo - e, sinceramente, talvez o menos interessante. Muito mais
interessante será ver como ele ganhará vida a partir das interpretações e aplicações
que serão desafiadas pelas novas provocações e tecnologias.

O Gindre comentou que era curioso, há 10 anos, imaginarmos que teríamos celular
e máquina fotográfica em uma mesma conversa, e eu diria que, daqui a cinco anos, a
pergunta será se nosso carro é androide ou Apple, ou seja, se ele funciona melhor
com o sistema operacional da Google ou com o androide. Isso não significa dizer que
o carro  será  fabricado pela  Google  ou  pela  Apple,  mas sim  que seu sistema de
assistente  pessoal,  música  e  interatividade  funcionará  melhor  com  sistemas
androides ou IOF. Essa já é uma realidade. Hoje, já existem duas alianças formadas
por essas duas empresas que têm sistemas operacionais para dispositivos celulares
com montadoras,  com empresas que fabricam carros.  Portanto,  esse é um futuro
próximo, e o marco civil precisa estar preparado com uma legislação nacional para
esse problema.

Tendo feito essa introdução, passarei por alto, já que não temos muito tempo, pelos
temas aqui provocados nas perguntas. Primeiro, a Mônica pergunta sobre processo e
retirada:  “Será  que  o  Poder  Judiciário  não  burocratiza  demais?  Será  que  não
deveríamos ter um meio mais célere para tirar esses dados?”. Aqui, o equilíbrio é fino
e complicado. Que cenário preferimos: um cenário em que notificamos, informamos o
provedor do conteúdo, a rede social e, se ela não tirar do ar, responderá por isso, o
que fará com que tire do ar porque não quer responder; ou um sistema em que uso o
Poder Judiciário como uma trava para evitar censura prévia e privada? O marco civil
adota o segundo cenário, o que não quer dizer que o provedor não pode tirar do ar o
conteúdo mediante notificação.

Mas ele não é estimulado a fazer por medo de ser processado no futuro. É claro
que isso vai gerar uma maior área de preservação da liberdade de expressão, mas,
ao  mesmo tempo,  também pode haver  conteúdos  ostensivamente  ofensivos,  que
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eventualmente continuarão no ar.  Esse é um equilíbrio muito fino, e a solução do
marco civil é a mais adequada. A outra solução seria o provedor responder por que
aquilo foi levado ao ar ou por que ficou ciente de que aquilo está no ar, mediante
notificação.  Isso  leva  a  cenários  de  retirada  de  conteúdos  que  vão  desafiar  a
liberdade  de  expressão  de  forma  pouco  confortável  para  o  direito  brasileiro.
Entretanto, essa não é uma solução simples; esse balanço é muito difícil.

O marco civil  faz um acerto pró-liberdade de expressão. Nesse caso, conteúdos
que gerem danos,  como o conteúdo da comunidade do estupro ou da página do
estupro,  terão a responsabilidade civil  adequada.  Se houve dano,  que as vítimas
consigam  ingressar  com  ação  judicial  e  obter  a  indenização  colhida  sobre  esse
conteúdo que foi veiculado. Nesse caso, a dica dada pelo marco civil é para que isso
seja feito por via do juizado especial. Dessa forma, a assistência do advogado não
mais seria necessária. A parte pode, ela mesma, procurar a indenização pelos danos
que  lhe  foram  causados.  Aliás,  existem  sites  que  não  só  oferecem  modelos  de
petição  para  o  juizado  especial,  como  também  já  se  moldam  às  reiteradas
circunstâncias de danos por meio da internet, em redes sociais. Não pretendo fazer
propaganda de nenhum  site  aqui,  mas não é difícil  encontrá-los. Basta informar o
nome e a URL, que é o endereço em que o dano está ocorrendo. Com poucos dados,
é possível fazer uma petição para levá-la ao juizado especial. Ou seja, as pessoas
contam com a garantia do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, evitam a censura
prévia, a censura privada, tanto comentada pelo Frank La Rue, relator especial para
liberdade  de expressão  na  ONU.  Aliás,  isso  faz  parte  da  última  pergunta  a  mim
endereçada.

A segunda pergunta é do Roberto. Ele pergunta: “Quais dados são guardados?”.
Roberto, o marco civil não avança em detalhes sobre quais seriam esses dados, mas
trabalha com um dilema muito atual. Vejo que você tem alguma expertise nessa área.
Hoje existem os provedores de acesso que fazem o atrelamento entre o número de IP
e o usuário que está utilizando esse IP no momento. Também existem os  logs dos
provedores de serviço, que é um nome mais fácil do que aquele usado pelo marco
civil. Aliás, são os provedores de serviço que sabem o que efetivamente você fez na
internet.



1660
____________________________________________________________________________

Vou ligar isso à outra pergunta. Se existe um comentário feito de forma anônima,
como chegar até a pessoa que fez esse comentário? Vou precisar que o provedor de
serviço me informe o número do IP, da operadora tal e do provedor de acesso tal.
Será  o  provedor  de  acesso  quem  irá  dizer,  no  exato  momento,  no  momento
específico em que o comentário foi feito, o usuário que usou determinado número de
IP. É um casamento que inclui quem está debaixo do número de IP necessário para
saber  quem  fez  o  comentário  ou  quem  é  o  responsável  por  aquele  conteúdo
divulgado na internet. Estou simplificando a forma de explicar o processo.

O sistema IP, Internet  Protocol, está em fase de mudança. Estamos mudando de
um  sistema  chamado  IPV4  para  IPV6.  No  IPV6,  a  identificação  de  todos  os
dispositivos será muito mais fácil. Hoje, quando a pessoa acessa a internet, ganha
um  número IP que a  identifica.  Nesse caso,  daqui  a uma semana,  quando essa
pessoa voltar a acessar a internet, há uma grande chance de o número de IP dela ser
outro.  Com  a  mudança  para  o  chamado  IPV6,  cada  dispositivo  terá  um  número
próprio,  e a pessoa poderá,  de forma mais permanente, saber  que o celular  dela
possui um número IP específico, assim como o computador e a televisão.

Será mais fácil identificar aquele que causa danos por meio da internet. E é claro
que isso desafia uma questão que o marco civil  aborda:  quem pode ter  acesso a
esses dados. O marco civil usa como regra a ideia de que esses dados só podem ser
acessados mediante ordem judicial, salvo os chamados dados cadastrais. Ou seja, o
nome, o endereço de e-mail e o endereço da pessoa usados para fins de cadastros.
Essa é ainda uma questão controvertida do marco civil, mas já chegaremos a ela.

Houve um pergunta do Douglas, salvo engano, sobre grupos fechados no Facebook
ou em outras redes. Gostaria de dizer o seguinte: o marco civil também deve dialogar
não só com a legislação futura, mas também com a já existente. Então já existem
hoje leis que responsabilizam danos causados por meio da internet. O marco civil não
necessariamente  é  a  primeira lei  que regulará  esse assunto.  Esses  casos já  são
regulados.  Se  alguém  quer  ofender  a  honra,  a  imagem  e  a  privacidade  de  uma
pessoa na internet, o Código Civil de 2002 já é aplicado. Contudo, o marco civil inova
ao trazer algumas regras específicas. Vale dizer: comunidades privadas, ambientes
privados podem ter suas próprias regras para regerem aquele tipo de ambiente. É
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claro: as leis gerais sempre serão aplicadas. O marco civil muda alguma coisa sobre
a  regulação  de  um  grupo  privado  no  Facebook  no  que  diz  respeito  a  danos
causados? Não, necessariamente; o que o marco civil traz de novidade é a hipótese
de identificação dos usuários que causam esses danos. Então, nesse ponto, sugeriria
a quem tiver interesse nesse assunto que leia o art. 19 do marco civil, que trata da
questão  de danos,  e  o  art.  7,  que trata  da  questão de dados  e  da  proteção da
privacidade e de dados pessoais. Em regra, o marco civil apenas detalha algumas
regras que já havia na nossa legislação em vigor.

Há mais três perguntas que eu abordarei em conjunto. São as perguntas do Marco
e da Florence sobre mudanças no tocante ao que vem pela frente. O que mudou para
a Câmara e o que vem pela frente no Senado? Já vou encerrando, deputado, pois
não quero alongar-me muito.

Ontem estive no Senado participando da audiência pública sobre o marco civil na
Comissão de Constituição e Justiça e foi muito interessante perceber a reação dos
senadores sobre uma situação de natureza política. Haverá o NET Mundial - e essa é
minha última pergunta e a deixarei para o final -, nos dias 23 e 24 de abril, em São
Paulo,  e  a  presidente  Dilma  gostaria  de  levar  o  marco  civil  aprovado  como  um
exemplo a ser seguido pelos demais países não só nos seus ambientes domésticos,
nacionais,  mas também como um exemplo internacional.  O Senado tem a missão
muito difícil de aprovar o marco civil até o dia 23 de abril. É importante notar que o
marco civil ficou durante três anos na Câmara para ser aprovado. É claro que agora o
cenário é diferente: o marco civil tem urgência constitucional aplicada sobre ele. O
Senado tem 45 dias para decidir sobre o marco civil, senão a pauta será trancada,
como ocorreu na Câmara.  Contudo,  os  senadores também sentem que esse é o
momento de intervir nesse debate, de apresentar suas contribuições. O marco civil já
conta hoje com 41 emendas no Senado Federal.  Algumas dessas emendas estão
mais  ligadas  à  redação,  mas  grande  parte  delas  são  de  conteúdo,  de  mérito,  e
alteram, de forma substantiva, os textos, os artigos do marco civil. Essas emendas
recairão sobre a questão de neutralidade da rede, de responsabilidade e de acesso
aos dados. O senador Aloysio Nunes apresentou um pouco mais de um quarto de
todas essas emendas.  Então,  estamos em uma situação em que o Senado quer
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desempenhar seu papel de casa revisora, mas existe outra situação - não vou dizer
de urgência - de oportunidade. Ou seja, como um grande conjunto de países vão
estar representados no NET Mundial,  o marco civil  poderia ser um exemplo a ser
levado a esse evento. Então, existe um dilema. Os senadores devem engajar-se no
debate.

Por outro lado, o texto do marco civil é resultado de um acordo fino, profundo e
sofisticado entre os mais diversos interesses. Há perdas de ambas as partes no texto
do marco civil. Estrategicamente, voltar a esse texto no Senado envolve também um
prolongamento dessa discussão.  Sabemos que,  mais  à frente,  haverá a Copa do
Mundo e eleições. Já existe um natural cansaço e ansiedade por parte de todos os
envolvidos para que o marco civil entre em vigor, a fim de começarmos a segunda
etapa desse marco, que é a sua efetiva aplicação e a interpretação desse texto, que
não deve ser  radicalmente alterado no Senado. Há um grande movimento para a
aprovação do texto do marco civil como está. Não sabemos se esse movimento será
bem-sucedido.

Ontem, no Senado, houve uma audiência pública. Haverá a próxima no dia 15, e
algo indica que há um movimento para o cancelamento da audiência pública do dia
22, a fim de que seja concentrada no dia 15, para que seja dada aos Senadores a
oportunidade de decidir  sobre o marco civil  no dia  22.  Um dos relatores -  e três
comissões no Senado apreciarão  o  marco civil  -,  explicitamente,  na  audiência  de
ontem,  disse  que  não  tem  a  menor  pressa  em  apreciar  o  marco  civil,  porque  é
necessário que um texto dessa complexidade ganhe a devida atenção do Senado.

Temos aqui uma questão política a ser resolvida sobre o marco civil. É claro que o
Senado deverá exercer a sua função constitucional de casa revisora, mas resta saber
dentro de quais quadrantes isso será feito e se o tempo será adequado. Fica a dúvida
se o marco civil será aprovado em tempo para o Net Mundial.

O  que  pode  ser  mudado?  Algumas  dessas  emendas  trabalham  muito  com  a
neutralidade da rede, inserindo palavras, como “qualidade na conexão da internet”.
Algumas outras inserirão dispositivos de grande grau de abstração, como a dignidade
da pessoa humana no marco civil. Como professor de direito civil, especificamente,
dedico  um  bom  par  de  aulas  para  tentar  definir  esse  conceito  de  princípio  de
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dignidade  da  pessoa  humana.  Parece  que  o  marco  civil  já  protege  os  direitos
humanos de forma bastante adequada. Não me parece que inserir expressamente a
dignidade da pessoa humana no marco civil seja algo que o transformará em algo
melhor, além de todos os ônus para se criarem mais debate sobre essa ou aquela
inserção. Sabemos que há ainda alguns acertos a serem feitos no Senado.

Dos debates que aparecem na imprensa hoje, há o debate para se saber se os
planos que já existem de gratuidade para alguns serviços, especialmente de telefonia
móvel,  estariam ou não adequados ao marco civil.  Há um debate sobre  juizados
especiais,  que cheguei  a comentar  em minha fala.  Há também o debate sobre  a
questão da privacidade, para saber se ela estaria efetivamente protegida no marco
civil.

Encerrarei a minha fala, pois todos já estão bastante cansados do debate, mas,
como o Gustavo, ficarei um pouco mais na parte da tarde, para dialogarmos mais
sobre esses temas, presencialmente, aí embaixo, e não nesta posição de púlpito, o
que fará com que a troca seja muito mais viva e rica.

Gostaria de encerrar com a discussão sobre o Net Mundial. O marco civil é um
avanço muito grande em termos de processo e  em termos de substância para a
regulação da internet no Brasil. Esse evento em São Paulo, nos dia 23 e 24 de abril,
será  muito  importante  para  que o  marco civil  seja  levado  como exemplo  para  o
mundo todo. Isso já tem sido feito. Eu, particularmente, como pessoa física, tenho
viajado muito para falar do marco civil fora do País, e a recepção é sempre muito boa,
não  apenas  em  termos  de  processo,  mas  também  em  termos  de  conteúdo.
Pessoalmente, sinto-me muito orgulhoso de ter participado desse processo desde o
início e mais orgulhoso ainda em saber que ninguém pode levantar a mão para dizer
que é o autor do marco civil. O marco civil é um processo colaborativo, do qual me
sinto parte, como um número gigantesco de pessoas deve se sentir, pois participaram
desde a plataforma do site até as interlocuções no Congresso.

O marco civil é naturalmente um desafiador do Poder Legislativo, que precisa fazer
melhor. O marco civil demorou muito tempo na Câmara, esperamos que não demore
tanto  tempo no Senado.  O  marco civil  traz  uma questão muito  inovadora  para  o
Congresso, que é a ideia de marcas de revisão, porque ele surgiu de um processo



1664
____________________________________________________________________________

colaborativo da sociedade. Então, quando um congressista se debruça sobre o texto
do marco civil, debruça-se sobre um texto que já vem de um apanhado de expertises,
de  um  apanhado  de  competências,  e,  para  mudá-lo,  precisará  convencer  a
coletividade de que a sua mudança é melhor. No futuro, gostaria de ver o marco civil
incentivando marcas de revisão em que o Congresso, para mudar, justifique, de forma
bastante  ampla,  porque  está  mudando  um  acerto  que  veio  de  uma  composição
multissetorial.  Fico  orgulhoso  não  só  em  relação  ao  processo,  mas  também  em
relação ao conteúdo, porque me parece que o marco civil realmente traz uma série de
avanços, uma série de proteção de direitos no Brasil.

Enfim, esses são os meus últimos comentários. Mais uma vez, agradeço o convite
para participar deste ciclo de debates. Peço desculpas por alguma atrapalhada no
comentário, porque, como já disse, ontem estava em Brasília na audiência do Senado
e hoje acordei cedo para vir para cá. Estou às ordens para responder a quaisquer
comentários e fazer discussões mais à frente. Obrigado.

O presidente -  Sr.  Carlos  Affonso,  também ficamos contentes,  honrados e mais
ricos com a sua contribuição.

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifesta  seus
agradecimentos  aos  expositores,  às  autoridades,  aos  telespectadores  da  TV
Assembleia e ao público em geral e convida todos a participarem, hoje à tarde, a
partir  das 14 horas, neste Plenário, da continuação deste ciclo de debates, com o
painel “Comunicação pública: atualidade e perspectivas”, conforme a programação.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 14 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

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

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Palavras do Presidente
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- Palavras do Sr. Venício de Lima - Palavras da Sra. Bia Barbosa - Palavras do Sr.
Gabriel Priolli - Palavras do Sr. Israel do Vale - Esclarecimentos sobre os Debates -
Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Adelmo Carneiro Leão - Fred Costa - Luzia Ferreira.

Abertura
O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - Às 14h15min, declaro aberta a

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

Ata
-  A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

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

O  presidente  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização  do  ciclo  de  debates
Comunicação, Regulação e Democracia, que tem os seguintes objetivos: comemorar
a Semana Estadual pela Liberdade de Expressão, pela Democratização dos Meios de
Comunicação e pelo Direito à Informação Pública, instituída pela Lei nº 20.818, de
29/7/2013;  debater  a  democratização  e  a  regulamentação  dos  meios  de
comunicação; e debater o projeto de lei de iniciativa popular da comunicação social
eletrônica.

Composição da Mesa
O presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Venício de

Lima, jornalista, fundador e primeiro coordenador do Núcleo de Estudos sobre Mídia e
Política  -  Nemp  -  da  UnB  e  pesquisador  do  Centro  de  Estudos  Republicanos
Brasileiros - Cerbras - da UFMG; Israel do Vale, consultor em conteúdo transmídia e
diretor executivo da Agência Picnic Digital;  e Gabriel Priolli,  jornalista, consultor de
comunicação e marketing político; e a Exma. Sra. Bia Barbosa, jornalista, fundadora e
coordenadora  do  escritório  Intervozes  Coletivo  Brasil  de  Comunicação  Social  em
Brasília.
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Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - A presidência esclarece que, após as exposições, abriremos espaço

para  a  apresentação  de  perguntas  aos  participantes  da  Mesa,  por  escrito  ou
oralmente, e de outras enviadas pelo formulário disponível pela internet, no portal da
Assembleia Legislativa. Para melhor organizarmos o debate, os participantes poderão
encaminhar  suas  perguntas  por  escrito,  no  formulário  próprio  que  está  sendo
distribuído  pela  equipe  de  apoio.  Aqueles  que  desejarem  fazer  sua  intervenção
oralmente  devem  especificar  no  formulário,  devendo,  para  registro,  entregar  o
conteúdo da intervenção também por escrito. Informamos que os telespectadores da
TV Assembleia também poderão participar. Basta acessar o portal da Assembleia -
www.almg.gov.br  -,  abrir  o  link com  o  formulário  de  participação  e  enviar  sua
contribuição.

Palavras do Presidente
Agradeço a presença de todos os convidados, de vocês que estão sempre aqui

conosco. A nossa expectativa é a mais elevada. Tenho a convicção de que, como nas
Mesas anteriores, este encontro, este debate, irá produzir frutos importantes para a
construção  do  nosso  Estado  Democrático  de  Direito,  que  se  funda  em  diversas
variáveis,  mas  talvez  o  pilar  de  sustentação  seja  a  mídia  democrática,  a
democratização da mídia, fundada no princípio da verdade e da liberdade, tão bem
explicado e conceituado por nossos convidados.

Iniciaremos agora o painel “Comunicação pública: atualidade e perspectivas”. Com
a palavra, o Prof. Venício de Lima.

Palavras do Sr. Venício de Lima
Boa tarde a todos. Estou sentindo-me um pouco constrangido, porque acho que é a

primeira vez que falo da tribuna de uma assembleia legislativa. Naturalmente estou
muito honrado pelo convite. Agradeço a honra de participar deste ciclo de debates.

O tema que me foi proposto é sobre os conselhos estaduais de comunicação. Não
vou  fazer  uma  exposição  detalhada.  No  ano  passado,  o  Fórum  Nacional  pela
Democratização da Comunicação publicou um livrinho,  cujo título é  Conselhos de
comunicação social - a interdição de um instrumento da democracia participativa. Não
foi escrito nem produzido para ser comercializado. É distribuído gratuitamente pelo



1667
____________________________________________________________________________

FNDC. Então quem tiver  interesse nessa questão dos conselhos,  pode obter,  por
meio da coordenadora em Minas do FNDC, Lidyane Ponciano, um exemplar do livro.
Lá estarão detalhadas algumas questões.

O que vou tentar fazer aqui é dar uma visão mais histórica de conjunto sobre a
participação popular nas políticas públicas promovida pelo Estado brasileiro e tentar
encaixar nela a comunicação. Inicio lembrando um texto, não sei se publicado em
português, mas publicado por um brasilianista que estudou os militares no Brasil. Há
um livro, este sim publicado em português, do Alfred Stepan, hoje professor, se não
me engano, da universidade de Columbia, em Nova York. Ele escreveu um artigo,
num livro publicado em 1985,  em que comparava a relação entre alguns estados
autoritários na América Latina, especificamente Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, e a
sociedade civil nesses países.

Lembro que tive acesso a esse texto logo depois de ele ter sido publicado e, por
acaso, eu estava fora do País. No estudo feito, ele mostra que comparativamente a
esses países - Argentina, Uruguai e Chile -, a partir do início da década de 1970 e
apesar  do  regime  autoritário  e  de  um  Estado  militar  forte,  houve  no  Brasil,  ao
contrário desses outros países, um fortalecimento da sociedade civil.  Isso chamou
minha  atenção.  Primeiramente,  ele  exemplifica  isso  com  o  surgimento  das
comunidades eclesiais de base - CEBs - da Igreja Católica e, posteriormente, com o
fortalecimento do movimento sindical, sobretudo no ABC Paulista, que deu origem a
importantes lideranças políticas no País. A partir da segunda metade da década de
1970, ele chama atenção para a atuação de várias entidades da sociedade civil não
só na resistência à ditadura, mas na preparação da transição de um regime autoritário
para um regime democrático. Ele menciona não só os sindicatos e as CEBs, mas
também  entidades  como  a  CNBB;  a  OAB,  que  nesse  período  teve  um  papel
fundamental  em  relação  ao  debate  sobre  direitos  humanos;  a  ABI,  que  teve  um
importante papel na luta contra a censura; e a imprensa alternativa, que também teve
um papel importante na resistência democrática ao regime.

Estou mencionando esse texto porque muitos  anos depois,  no início da década
passada, no início dos anos 2000, já nesse século, estudos feitos na ciência política -
inclusive, aqui na UFMG há um grupo que cuida dessas questões de participação
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popular  -  têm comprovado esse fortalecimento da sociedade civil  no Brasil  nesse
período e na sequência dele. Agora já há dados disponíveis do IBGE e da Associação
Brasileira de Organizações Não Governamentais - Abong -, que faz um levantamento
do incrível número de ONGs que aparecem e que se fortalecem no Brasil, ainda no
período do Estado autoritário.

Estou começando daí para dizer que esse movimento da sociedade civil brasileira
se expressa de forma muito clara no período da Constituinte de 1987, 1988. Esse
movimento acabou desembocando em reivindicações que abriram a Constituição de
1988  -  essa  é  uma  de  suas  características,  talvez  uma  das  principais  -  para  a
participação popular na formulação, no acompanhamento e na avaliação de políticas
públicas, sobretudo nas políticas definidas no Título VIII - Da Ordem Social. Além da
participação popular, e também por meio dela, essa Constituição abriu a possibilidade
para a descentralização administrativa.

Assim,  na  Constituição  de 1988  desemboca esse fortalecimento  assimétrico  da
sociedade civil brasileira no período ditatorial, ao menos em relação aos nossos três
vizinhos  estudados  pelo  Alfred  Stepan,  e  o  resultado  disso  é  a  abertura  para  a
participação popular e a descentralização administrativa. Ainda mais concretamente,
a  Constituição  de  1988  criou,  direta  ou  indiretamente,  15  tipos  de  conselhos  -
diferentes  pela  natureza,  pelo  vínculo,  pela  composição,  etc.  Vou  dar  alguns
exemplos,  mais  conhecidos.  No  Título  VIII,  Da  Ordem  Social,  o  art.  194  abre  a
possibilidade da consolidação dos conselhos na área da saúde, que já existiam antes
da Constituição de 1988; o art. 204 abre a possibilidade para os conselhos na área da
assistência  social;  o  art.  206,  para  os  conselhos  na  área  da  educação,  que  já
existiam,  como os  da  saúde;  o  art.  227,  para os  conselhos  na  área  da família  -
criança,  adolescente  e  idoso;  e  o  art.  224,  no  Capítulo  V,  cria  o  conselho  de
comunicação social, sobre o qual vou falar mais particularmente.

Essas possibilidades constitucionais dependiam de leis complementares, entre as
quais vou mencionar, para exemplo, algumas mais conhecidas. O Estatuto da Criança
e do Adolescente - ECA -, de 1990, que cria a possibilidade de conselhos tutelares e
conselhos  de  participação  da  sociedade  civil  na  elaboração  e  na  avaliação  das
políticas da área, com possibilidade de interferência nessas políticas; a Lei Orgânica
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da Saúde, que também é de 1990; a Lei Orgânica da Assistência Social - Loas -, de
1993; e, mais recentemente, o Estatuto da Cidade, de 2001. São alguns exemplos
aleatórios que peguei.

Quero ter o cuidado de deixar claro que não estou idealizando os conselhos como
uma forma acabada de participação popular e de interferência nas políticas públicas.
O que estou dizendo é que a Constituição de 1988 expressa um movimento que é
anterior  a ela e que aconteceu na sociedade brasileira como fruto da luta política
travada por vários movimentos sociais. Isso aconteceu durante o período da ditadura
e  acabou  desembocando  em  formas  de  participação  popular  consagradas  na
Constituição.  Evidentemente,  em  alguns  setores  mais,  em  outros,  menos,  essa
participação tem se consolidado e dado efeitos ou tem sido boicotada, neutralizada e
é passível  de  críticas,  etc.  De qualquer  maneira,  o  que estou  dizendo é que,  na
formulação das políticas públicas do Estado brasileiro, há várias áreas de atividades -
saúde, educação, assistência social, criança, adolescentes, idosos, etc. - em que há,
desde a Constituição de 1988, sistemas de participação popular consagrados, não só
na  própria  Constituição,  como  em  leis  complementares,  que  tornaram  esta  uma
prática  normal  no  processo de  formulação,  acompanhamento  e  avaliação dessas
políticas.

O ponto que quero destacar, na verdade, é que tudo isso aconteceu, mas a área de
comunicação foi deixada de lado, e quero fazer um breve resumo do porquê e de
como  isso  aconteceu.  No  processo  constituinte,  uma  emenda  popular...  Aliás,  a
própria possibilidade da existência de emendas populares no processo constituinte
também  foi  uma  conquista  dos  movimentos  sociais.  As  emendas  populares
precisavam de no mínimo 30 mil assinaturas.

A CUT, a Femaj e a Andes apresentaram uma emenda popular que, entre outras
coisas,  propunha  a  criação  de  um  conselho  de  comunicação  que  tomava  como
referência o Federal Communications Commission - FCC - , uma agência reguladora
que funciona nos Estados Unidos desde 1934 e que tem sob sua competência toda a
normatização do setor, inicialmente de radiotelecomunicações e da área do que se
chama hoje de comunicações, no plural.  Essa emenda popular  propunha que,  na
Constituição de 1988, fosse prevista para o setor de comunicação a criação de uma
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agência reguladora, tomando como referência a agência reguladora que existe nos
Estados  Unidos,  a  exemplo  dos  processos  que  aconteceram  e  que  foram
incorporados à Constituição nas áreas que já mencionei: saúde, educação etc. Todos
nós  sabemos  que  essa  proposta  foi  derrotada,  não  foi  aprovada;  e  o  que  a
Constituição - não vou detalhar aqui o processo em si, para não tomar mais tempo -
acabou  aprovando  foi  a  criação,  conforme  o  art.  224,  de  um  conselho  de
comunicação social, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Mesmo sendo
um órgão auxiliar, sem poder de deliberação, apenas de proposição quando acionado
pela Mesa diretora do Congresso, ele foi regulado logo depois da Constituição por
uma lei cujo projeto original foi de autoria do senador Pompeu de Souza, à época
senador pelo conselho de comunicação, aprovado pelo art. 224.

De 2002 para cá, ele tem tido uma história muito irregular. Funcionou na primeira
gestão de uma forma razoável,  depois  houve um atraso na indicação dos  novos
membros, funcionou precariamente por mais dois anos, deixou de funcionar de 2006
até o ano passado, foi reinstalado com uma composição discutível porque há mais
representantes da sociedade civil empresarial do que da sociedade civil como tal. De
qualquer  maneira,  é  um  conselho  que  funciona  precariamente.  Além  disso,  a
Constituição de 1988 reafirmou alguns princípios que já são norma constitucional.
Aliás, já eram norma constitucional no Brasil  pelo menos desde a Constituição de
1934,  que  é  a  prerrogativa  exclusiva  da  União  para  legislar  na  área  de
telecomunicações  e  de  radiodifusão  em  geral,  que  impede  que  os  estados,  por
exemplo, legislem nessa área. Além disso, a Constituição de 1988 trouxe para dentro
do texto constitucional algumas regalias - usando uma expressão que, infelizmente,
está na moda - que os concessionários do serviço público de radiodifusão têm em
relação a outros concessionários, de outros tipos de serviço público, que são prazos
dilatados para suas respectivas concessões, no caso de rádio e televisão, 10 anos
para rádio e 15 anos para televisão. Isso agora consta na Constituição de 1988 e
antes constava no Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962; e há condições
absolutamente  excepcionais  para  a  não  renovação  das  concessões  e  para  o
cancelamento delas.

Apesar  de tudo isso -  e este finalmente é o ponto -,  pelo princípio da simetria,
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depois  que  a  Constituição  de  1988  foi  sancionada,  em  outubro  de  1988,  vários
estados brasileiros,  ao adaptarem suas constituições ao novo texto constitucional,
criaram capítulo sobre a comunicação social nas constituições estaduais. Em nove
desses estados e no Distrito Federal, esses capítulos que foram criados pelo princípio
da  simetria,  com  a  nova  Constituição,  também  criaram  conselhos  estaduais  de
comunicação, espelhados no art. 224 da Constituição Federal. Ou seja, conselhos de
comunicação  social  no  âmbito  dos  estados,  como  órgãos  auxiliares  do  Poder
Executivo ou do Poder Legislativo, que é uma inovação dessa adaptação, porque, no
plano federal, o conselho é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então Alagoas,
Amazonas,  Bahia,  Distrito  Federal,  Goiás,  Minas  Gerais,  Pará,  Paraíba,  Rio  de
Janeiro e Rio Grande do Sul, nas suas constituições de 1989, criaram os conselhos
estaduais de comunicação. A maioria dos estados. A exceção é o Distrito Federal, que
tinha um prazo maior porque não tinha autonomia política e estava criando a sua
primeira  Constituição,  que é  de  1993.  Como eu já  disse,  a  característica  desses
conselhos é a mesma do art. 224 - órgãos auxiliares.

Apesar disso, inicialmente apenas nove constituições e uma lei orgânica admitiram
a possibilidade da criação dos conselhos. As outras 17 unidades da Federação não
criaram. Isso não impossibilita que os conselhos sejam criados, mas as constituições,
ao  se  adaptarem  ao  texto  da  Constituição  de  1988,  não  fizeram  isso.  Segundo,
decorridos mais de 25 anos - de 1988 até hoje -, na verdade só há funcionando de
fato no Brasil, o Conselho Estadual de Comunicação da Bahia, que foi instalado em
janeiro de 2012. Mais recentemente, em janeiro deste ano, foi reativado o Conselho
Estadual de Comunicação de Alagoas, que havia sido criado por decreto em 2001, e,
na  verdade,  nunca  havia  funcionado.  O  Conselho  de  Comunicação  de  Alagoas
também tem uma particularidade porque a Constituição de Alagoas prevê que sua
atuação como órgão auxiliar do Poder Executivo se refere apenas aos veículos do
próprio Estado, que é a comunicação estatal do Estado de Alagoas. Há movimentos
para que isso seja alterado. De qualquer maneira, foi assim que ele foi reinstalado.

No Rio  Grande do Sul  houve uma tentativa  de  se criar  o  conselho,  e  o  então
governador  Alceu  Collares  abriu  uma  ação  judicial  questionando  a  sua
constitucionalidade. Essa ação foi para o STF e nunca foi julgada. Aqui em Minas
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Gerais  -  há pessoas na plateia que sabem melhor  do que eu -  há uma situação
confusa porque, embora a Constituição Estadual preveja a criação do conselho, na
verdade ele resultou de uma alteração, por decreto, do nome de um conselho que
existia,  que não era conselho de comunicação social,  e o conselho que existia foi
transformado em conselho de comunicação social, sem qualquer referência ao artigo
da Constituição que prevê a criação. De lá para cá, mais de 20 anos - tenho as datas
-,  houve  várias  tentativas  de  criação  de  um  conselho,  com  participação  popular
representativa etc., que não resultaram em sucesso.

Pelo que eu saiba, a última tentativa foi do ex-deputado Carlin Moura, que, se não
me engano, é hoje prefeito de Contagem. Não é isso?

Tirando os Estados da Bahia e de Alagoas, assim como Rio Grande do Sul e Minas
Gerais  -  que é  essa história  que contei  -,  da  Constituição de 1988 até 2010,  os
Conselhos Estaduais de Comunicação eram um tema sobre o qual não se falava nem
praticamente se debatia. Só que, em 2009, aconteceu a I Conferência Nacional de
Comunicação - Confecom -, em que uma das propostas aprovadas em plenário foi a
retomada de um projeto de conselho de comunicação, em nível nacional, estadual e
municipal,  que recupera a proposta da emenda popular  apresentada no processo
constituinte e que não vingou.

Naturalmente  essa  proposta  que  saiu  da  Confecom  implicaria  uma  reforma
constitucional, porque recuperava funções para os conselhos que a Constituição de
1988 não acolheu. Além da Confecom, em 2010, que foi um ano eleitoral, houve uma
proposta de criação dos conselhos no Estado do Ceará, onde a Constituição Estadual
não prevê essa criação. Na verdade, foi um mecanismo jurídico que a Assembleia do
Ceará usou, chamado, se não me engano, de proposta ou projeto de indicação. O
que é isso? A assembleia aprova uma proposta recomendando ao governador que a
acolha. Portanto foi aprovada, por unanimidade, em setembro ou outubro de 2010, na
Assembleia Legislativa do Ceará, a criação do Conselho Estadual de Comunicação
Social.

Bastaram  esses  dois  fatos  para  que  houvesse  uma  reação  universalizada  e
unânime da grande mídia brasileira, acusando aqueles que propunham a criação dos
conselhos de comunicação em nível estadual de estarem trabalhando para o fim da
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liberdade  de  imprensa  e  de  expressão  e  o  retorno  da  censura  no  Brasil.  Nesse
trabalho aqui, faço um levantamento dos estados onde a constituição prevê a criação
dos conselhos,  assim  como das propostas apresentadas em cada um deles  para
essa criação ao longo do tempo e o que resultou delas. Além disso, um levantamento
dos Estados onde as constituições não preveem a criação dos conselhos. No entanto,
no Ceará, por exemplo, como houve a proposta de criação de um conselho, faço um
levantamento  completo  disso.  Ademais,  tento  mostrar  que,  em  todas  as  muitas
propostas  apresentadas....  Aqui  tem  um  fato  também  interessantíssimo.  Não  se
discutia o conselho - aliás, acho que até hoje não se discute os conselhos. Eles não
vingaram  a  rigor,  oriundo  de  uma  articulação  da  sociedade  civil,  a  não  ser
rigorosamente na Bahia, porque a situação de Alagoas é distinta, mas mesmo assim
passaram  completamente  despercebidos.  Por  quê?  A  grande  mídia  jamais  fez
qualquer discussão em relação a isso. Quer dizer, ela não discute a mídia no Brasil,
não discute a si mesma.

Todavia a realização da Confecom, como já disse, e a aprovação do projeto no
Ceará  detonaram  uma  reação  sobre  a  possibilidade  de  implementação  dos
conselhos. Não que eles existissem, mas a proposta da Confecom e a aprovação do
projeto na Paraíba fizeram com que setores - nossos conhecidos - desencadeassem
uma campanha vigorosa e feroz contra os conselhos.

Estamos em abril de 2014, e, na verdade, a criação e a consolidação dos conselhos
de comunicação, em nível estadual, não progridem. A minha fala aqui, se ela tiver
algum sentido, é para chamar a atenção para a possibilidade de criação - aqui no
Estado de Minas Gerais mais concretamente do que em outros estados, porque a
Constituição Estadual prevê a criação de um conselho estadual de comunicação -
desses conselhos, a exemplo do que a Constituição de 1988 fez. E isso funciona sem
qualquer problema para várias áreas de políticas sociais que estão no Título 8º, que
foram contempladas com as normas constitucionais que abriram a possibilidade da
participação  popular  e  da  descentralização  administrativa  e,  depois,  leis
complementares, como mencionei, criaram concretamente esses 15 diferentes tipos
de conselhos que funcionam hoje no Brasil.

Na  área  de  comunicação,  esse  é  o  ponto.  Infelizmente  o  tema  tem  sido
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pouquíssimo discutido, embora, do meu ponto de vista, o tema não ser discutido é um
erro  estratégico  importantíssimo na  luta  pela  democratização  da comunicação  no
Brasil.  Isso  por  uma razão  simples:  os  conselhos  regionais,  sejam  estaduais  ou,
talvez  mais  ainda,  os  municipais  -  em  Minas  houve  iniciativa  para  a  criação  de
conselhos  municipais  de  comunicação,  por  exemplo,  aqui  em  Belo  Horizonte  -  ,
abririam  não  só  possibilidade  de  interferência  concreta  na  formulação,  no
acompanhamento  e  na  avaliação  das  políticas  públicas  regionais  e  locais  de
comunicação social, mas também institucionalizariam um espaço de discussão sobre
as  questões  de  comunicação  que  são  centrais  no  mundo  contemporâneo,
especialmente no Brasil,  que historicamente tem um setor de comunicação social,
como todos  sabemos,  privatizado,  oligopolizado,  concentrado,  excludente,  que se
alinha com uma tradição histórica brasileira de exclusão, e não de inclusão de vozes.
Então a importância dos conselhos de comunicação, no meu ponto de vista, vai muito
além da participação popular e da descentralização administrativa. Eles abririam, em
níveis regional e local, a possibilidade de alguma forma de participação cidadã no
debate institucionalizado de questões que dizem respeito a todos diretamente. Mas
infelizmente não temos conseguido avançar nessa área.

Cumprimento os organizadores deste ciclo de debates por terem incluído o tema
dos conselhos e me dado oportunidade desta fala, embora breve, em defesa dos
conselhos estaduais de comunicação. Obrigado.

O presidente - Obrigado, Prof. Venício. Com a palavra, a Sra. Bia Barbosa.
Palavras da Sra. Bia Barbosa

Obrigada, deputado. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do deputado Adelmo
Carneiro Leão, queria agradecer à Assembleia Legislativa o convite e parabenizar
pela iniciativa deste ciclo de debates.

Como  o  Prof.  Venício  de  Lima  acabou  de  dizer,  espaços  como  este  são
fundamentais para fazermos um trabalho quase que de formiguinha. Quem atua na
área  de  defesa  do  direito  à  comunicação,  de  liberdade  de  expressão  e  de
democratização  da  mídia  no  Brasil  faz  esse  trabalho  cotidianamente,  ou  seja,
sensibiliza pessoas para essa agenda, informa e forma pessoas para essa causa. Se
partimos do princípio que liberdade de expressão é um direito fundamental e precisa
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ser  reivindicada  por  todos  e  por  todas,  precisamos,  cada  vez  mais,  envolver  o
conjunto  da  população  brasileira  nesse  debate.  Não  dá  mais  para  continuarmos
definindo os rumos  da comunicação brasileira,  do  sistema midiático  brasileiro  em
gabinetes e corredores de Brasília. É fundamental que a população se aproprie dessa
discussão. Por isso, seminários como este são muito importantes.

Queria saudar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, em nome do Comitê
Mineiro  do  Fórum  Nacional  pela  Democratização  na  Comunicação,  agradecer  ao
conjunto das entidades parceiras deste evento, que convidaram o Intervozes para
participar um pouco dessa discussão hoje sobre comunicação pública.

O Intervozes é um escritório coletivo que atua há 10 anos no Brasil defendendo
essa agenda do direito à comunicação e tem participado, nos últimos 10 anos, de
uma  série  de  lutas.  Entre  elas,  especificamente  a  luta  pela  criação  e  pelo
fortalecimento de uma sistema público de comunicação aqui no Brasil. Vou tratar mais
disso hoje, porque é o tema da nossa Mesa. Partindo da ideia de que a mídia é um
espaço de disputa de valores e ideias, de construção e formação da opinião pública,
é fundamental que o espaço midiático, a esfera pública midiática seja sempre um
espaço plural e diverso.

Ao contrário do que ocorre aqui no Brasil - e isso já foi tema de discussão de vocês
em outras mesas -, vivemos um cenário de extrema concentração da propriedade dos
meios  de  comunicação.  Entretanto,  para  consolidarmos  de  fato  a  democracia
brasileira, a esfera pública midiática por onde passam as informações, onde é feita
essa disputa de ideias e de valores e a formação da opinião pública, precisa ser um
espaço  plural  que  reconheça,  acolha  e  represente  o  conjunto  das  diversidades
cultural,  étnica,  racial,  regional,  de gênero e de  orientação sexual  do  conjunto da
população brasileira. E essa diversidade só vai se realizar de forma plena se, além da
representação nos meios de comunicação, tivermos condições de ter  cidadãos de
todos os setores, produzindo e difundindo comunicação, encontrando espaço para
difundir  comunicação  e  exercer  seu  direito  à  comunicação  e  à  liberdade  de
expressão.

Se estamos falando de um direito, é fundamental afirmar o papel do Estado para
garantia  desse direito,  porque ele  não  vai  se  consolidar  automaticamente.  Muitos
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estados de democracia,  digamos,  mais avançada que a nossa entenderam que o
sistema público de comunicação, as mídias públicas seriam um espaço estratégico
justamente  para  a  consolidação  dessa  diversidade,  dessa  pluralidade  midiática  e
desse exercício da liberdade de expressão do conjunto da população brasileira.

O que caberia num sistema público de comunicação? Vale começarmos a conversa
por aí. Aqui no Brasil, não há uma definição do sistema público de comunicação. Vou
falar  sobre  isso  mais  para  frente.  Se  olharmos  a  realidade  de  diferentes  países,
integram o sistema público de comunicação emissoras privadas sem fins lucrativos,
portanto,  não  comerciais,  emissoras  não  estatais,  educativas,  universitárias  e
comunitárias. Dentro desse conjunto, e não estamos falando só de televisão, mas de
rádio e televisão, no período contemporâneo, podemos falar de mídias públicas que
estão fora da radiodifusão. Lá na frente vamos tratar um pouco disso.

No geral,  se pudermos dividir  em dois grandes grupos, existem, na história dos
sistemas  de  comunicação,  um  modelo  de  comunicação  que  nasceu  público,  em
muitos  países;  um modelo que nasceu estatal  e,  aos poucos,  foi  abrindo espaço
nesse sistema para emissoras privadas - grosso modo, podemos chamá-lo de modelo
europeu; e um modelo norte-americano, que nasceu privado, mas com garantia de
espaço para emissoras públicas. O Brasil seguiu o modelo dos Estados Unidos. Ele
nasceu  nos  anos  1950,  1960  e  se  consolidou  no  País  como  um  modelo
essencialmente privado de comunicação.

O Prof. Venício já citou que, apesar de a nossa Constituição Federal ter mais de 25
anos, ela prevê, no seu art. 223, a complementariedade entre os sistemas público,
privado e estatal. Dentro do estatal estariam as emissoras dos três Poderes: a TV
Justiça, a TV Assembleia, a TV Câmara, a TV Senado e a NBR, que é o canal do
Poder Executivo.

Uma  outra  fatia  desse  sistema  seria  o  que  a  Constituição  chama  de  sistema
público. Qual é o problema? A Constituição Federal nunca foi regulamentada. Apesar
de haver um conjunto de emissoras operando e funcionando no Brasil, dentro do que
poderíamos chamar de campo público da comunicação, ou seja, emissões que atuam
em  função  do  interesse  público,  do  interesse  do  cidadão,  não  existe  uma
regulamentação desse sistema público no Brasil. Há uma diversidade de canais de
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televisão e canais de rádio educativos, comunitários, universitários e públicos, que
também  têm  diferentes  formas  de  organização,  diferentes  regras  para  seu
funcionamento,  dependendo do tipo  de  outorga que eles  obtiveram.  Não há uma
legislação universalizada para esse setor, o que traz uma série de dificuldades, não
só para a sustentabilidade, mas também para a própria existência desse sistema no
Brasil hoje.

Em 2007, por uma iniciativa do governo Lula, foi criada a primeira emissora pública,
chamada de primeira emissora pública nacional de televisão, que é a TV Brasil. A
partir  da fusão da Radiobrás com outras emissoras,  nasceu a Empresa Brasil  de
Comunicação - EBC -, que hoje faz a gestão da TV Brasil e de emissoras de rádio, da
Agência  Brasil,  que  é  uma  agência  pública  de  comunicação  e  que  acabou  se
transformando,  talvez,  num  embrião  do  que  poderia  ser  um  sistema  público  de
comunicação. No entanto, isso trouxe uma série de desafios no seu relacionamento,
na  construção de uma rede de televisão,  por  exemplo,  com outras  emissoras  do
chamado  campo  público,  que  estão  aí  e  que  hoje  ainda  não  são  devidamente
caracterizadas  como  tal.  Trouxemos  esses  desafios  para  discutir.  Acho  que  o
professor Gabriel Priolli vai trazer algum desses aspectos para nosso debate.

Falando um pouco sobre o que poderia orientar a construção de um sistema público
de comunicação, diretrizes e princípios que deveriam basear o funcionamento de um
sistema público de comunicação no Brasil, acho que, primeiramente, deve haver o
reconhecimento  da  comunicação  como  um  direito  fundamental  e  central  para  a
consolidação de uma sociedade democrática, o direito à informação do cidadão, uma
informação plural, diversa, independente, que contenha as diferentes características
regionais.

Quando falamos em formação e produção de conteúdo independente, referimo-nos
a  um  debate  amplo  que  precisa  ser  feito  no  Brasil,  relacionado  à  questão  da
descentralização da produção audiovisual, ao estímulo à produção independente, que
também está previsto na nossa Constituição Federal, à mídia, como um espaço de
promoção  e  defesa  dos  direitos  humanos,  e  ao  interesse  público  no  lugar  dos
interesses  comerciais,  que  regem  hoje  todo  o  funcionamento  do  sistema privado
comercial de radiodifusão no Brasil.
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Queria entrar em três elementos que são estruturantes do que poderíamos chamar
de comunicação pública,  para entendermos os principais desafios que temos pela
frente quando defendemos a construção e o fortalecimento de um campo público da
comunicação no Brasil. Poderíamos falar em vários outros aspectos desse sistema,
mas acho que há um tripé fundamental que precisa ser considerado. O primeiro deles
é a questão da autonomia dessas emissoras. Para que elas sejam, de fato, públicas,
é fundamental que não sejam dependentes do mercado, e aí há uma discussão sobre
a questão do financiamento, por via da publicidade dessas emissoras. Poderemos
nos aprofundar nisso no momento do debate.

Hoje, no Brasil, há várias emissoras educativas que não aceitam a veiculação de
publicidade, já outras a aceitam. Podemos ver o quanto a publicidade acaba ditando
um  determinado  tipo  de  programação  ou  de  grade  que  atinge,  influencia  e  tem
consequências em um outro tripé da comunicação pública, que é o conteúdo. Vou
falar dele mais à frente.

Quando defendemos a autonomia das emissoras públicas, precisamos fazer um
debate sobre o financiamento, sobre como essas emissoras são sustentadas. Hoje
grande parte das emissoras que estão no campo público brasileiro,  as  chamadas
emissores educativas, é financiada pelo orçamento de governos estaduais aos quais
essas  emissoras  estão  vinculadas.  E  sabemos  o  que  significa  depender  do
financiamento direto de um governo, seja estadual ou federal, porque, na hora em
que esse governo decide fechar a torneira, isso tem consequências diretas para o
direito da população na continuidade e qualidade daquele serviço de comunicação
pública, que tem de ser prestado. Por isso, vários países adotaram mecanismos de
financiamento  independentes  ou  não  totalmente  dependentes  de  orçamentos  de
governos  para  a  sustentabilidade  das  suas  emissoras  públicas.  O  modelo  mais
tradicional é o que chamamos de um fundo de comunicação que pode ter diversas
fontes de composição, desde a própria verba do orçamento público - não unicamente
essa  verba  -  até  recursos  advindos  de  diferentes  tipos  de  taxas  que podem  ser
cobradas,  inclusive  das  emissoras  privadas,  em  um  projeto  de  subsídio  cruzado.
Então,  as  emissoras  privadas  exploram  o  sinal  eletromagnético  para  a  televisão
comercial com fins lucrativos e pagam pelo uso desse espectro taxas ou um valor
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efetivo, que pode, por meio de um fundo, sustentar a comunicação pública.
Na Inglaterra, por exemplo, existe uma taxa que é paga anualmente pelos cidadãos

que têm televisão em casa. Na França também é assim. Uma parte do financiamento
na França vem de um imposto que é pago pelo cidadão. E aí vamos fazer um debate
enorme  no  Brasil:  vamos  criar  mais  um  imposto  da  televisão  para  sustentar  a
comunicação  pública  no  Brasil?  Não  necessariamente.  Estou  apenas  trazendo
exemplos de como outros países encontraram soluções para garantir a autonomia do
financiamento dessas emissoras. Há fundos, por exemplo, que contam com taxas
embutidas nas empresas produtoras de equipamentos de rádio ou televisão. Então,
no valor daquele aparelho está embutido uma parcela que vai para composição desse
fundo  que,  lá  na  frente,  vai  garantir  a  autonomia  e  sustentabilidade  do  sistema
público.

O  segundo  pé  desse  tripé,  ao  qual  estou  chamando  de  sistema  público  de
comunicação  ou  da  comunicação  pública  como  um  todo,  é  a  questão  da
programação.  A  Constituição  Brasileira  estabelece,  não  só  para  a  comunicação
pública, mas para o serviço de radiodifusão em geral as finalidades que devem ser
respeitadas  na  programação  das  emissoras  de  rádio  e  televisão.  Ela  cita  quatro
finalidades:  educativas,  culturais,  informativas  e  artísticas.  Se  olharmos  para  o
conjunto da programação da nossa televisão, podemos ver que esse é mais um artigo
da  Constituição,  solene  e  cotidianamente,  ignorado.  No  entanto,  no  caso  das
emissoras públicas, é fundamental que esse artigo seja respeitado e incentivado e
que  tenhamos  condições  de  garantir  que  a  programação  das  emissoras  públicas
respeitem, de fato, essas finalidades previstas na Constituição.

Outra  finalidade  da  comunicação  como  um  todo,  que  é  fundamental  de  ser
cumprida pelas emissoras públicas, é a questão da promoção da cultura nacional e
regional.  Há  um  debate  extenso  no  Brasil.  Tramitam  há  mais  de  décadas  no
Congresso  Nacional  projetos  de  lei  para  regulamentar  percentuais  de  difusão  de
conteúdo regional na programação brasileira. É papel das emissoras públicas dar voz
e espaço a esse conteúdo regional, assim como à produção independente, no cenário
de programação das grades de conteúdo dessas emissoras.

É fundamental que uma comunicação pública seja ousada o suficiente para inovar



1680
____________________________________________________________________________

em termos de formatos, abordagens e gêneros de produção audiovisual. Infelizmente,
hoje vemos o contrário acontecendo no Brasil.  Muitas vezes emissoras do campo
público reproduzem formatos e linguagens não abrindo espaço para a inovação da
produção  audiovisual,  uma  das  principais  prerrogativas  de  várias  emissoras  em
países onde o sistema público de comunicação é consolidado. Quando as emissoras
públicas  atuam  em  paralelo  com  as  emissoras  comerciais,  por  exemplo,  no
jornalismo,  é  fundamental  que  o  ethos que  orienta  essa  comunicação  seja
diferenciado. O jornalismo de uma emissora pública deve trazer uma diferenciação
em termos de fontes a serem ouvidas, abordagens sobre determinados fatos, com
uma necessária diversidade de opiniões. As emissoras públicas internacionais têm no
jornalismo o seu pilar estrutural, e o que gira em torno disso é quase secundário na
programação, justamente porque ali é feita a principal disputa de ideias e valores.

Há  outro  aspecto  muito  importante  na  programação  das  emissoras  públicas:  a
formação de um telespectador crítico, um cidadão que, ao assistir  televisão,  ouvir
rádio ou ter acesso a uma informação pública, seja permanentemente provocado para
construir uma visão autônoma em relação aos meios de comunicação. O objetivo é
desconstruir a ideia de que o que é veiculado é a verdade absoluta, como se não
houvesse  interesses  por  trás  da  produção  dos  conteúdos.  Como  disse  o  Prof.
Venício, a televisão brasileira não discute. Os raríssimos programas que debatem a
televisão  ou  a  comunicação  estão  exatamente  em  emissoras  públicas,  sejam
educativas  e  estaduais,  na  própria  TV Brasil  ou  nas  emissoras  estatais.  Então  a
formação  de  um  telespectador  crítico,  com  visão  autônoma  dos  meios  de
comunicação, também é uma missão estratégica na programação de uma emissora
pública.

O terceiro pé que compõe o tripé central na nossa leitura sobre a comunicação
pública  é  a  participação  social.  Há  uma série  de  mecanismos  que  precisam  ser
implementados  -  muitos  já  existem  em  emissoras  brasileiras.  Entender  a
comunicação como um direito fundamental do cidadão também significa que ele tem
o direito de opinar não apenas sobre o conteúdo, mas também sobre a gestão e a
condução do sistema. Para que ele possa opinar, é fundamental que haja canais de
participação  popular  estabelecidos.  O  Prof.  Venício  citou  os  conselhos.  Não  são
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apenas as emissoras públicas que precisam de conselhos. Defendemos conselhos e
mecanismos  de  participação  social  para  o  conjunto  do  sistema  de  radiodifusão,
porque  esse  é  um  serviço  público  prestado  por  via  de  outorga  e  concessões.  É
primordial que os mecanismos de escuta da sociedade - estratégicos nas emissoras
públicas - sejam garantidos no conjunto do sistema.

Em vários países, há um conjunto de obrigações previstas para as emissoras, mas
as emissoras públicas sempre têm mais obrigações em função da missão que elas
têm de cumprir  para  garantir  a  diversidade  e  a  pluralidade  no sistema midiático.
Quando falamos de participação popular,  pensamos  nos conselhos,  que já  foram
citados aqui, mas também nos reportamos a outros mecanismos: audiências públicas,
ombudsman,  ouvidorias,  conselhos  de  telespectadores  -  que  não  temos  aqui  no
Brasil, mas consolidados em vários países - e pesquisas de opinião.

Em vários  países os  órgãos reguladores que cuidam da comunicação garantem
justamente  esse  espaço  de  participação  popular,  ouvem  a  população
sistematicamente sobre a sua avaliação em relação não só ao sistema público de
comunicação,  mas  também  ao  conjunto  das  emissoras.  Aqui  no  Brasil  poucas
emissoras têm o próprio conselho da emissora em si.

O Prof. Venício falou dos conselhos estaduais de comunicação. Contudo, a EBC,
por exemplo, que é a empresa pública de comunicação da qual falei no começo, tem
um conselho curador formado por representações da sociedade civil e do governo,
mas  que  é  um  espaço  onde  essas  pessoas  indicadas  na  sua  diversidade  pela
população brasileira podem opinar sobre os rumos da empresa. Podemos fazer um
longo debate aqui sobre a eficácia desse conselho: se ele, de fato, é decisivo; se o
conselho administrativo da empresa Brasil  de Fato segue as recomendações e as
orientações dadas pelo conselho curador da EBC. É um exemplo de um conselho de
uma  emissora  que  tem  participação  da  sociedade  civil.  Aliás,  o  processo  de
renovação dessa representação está em curso.

No  próximo  mês  deveremos  ter  cinco  novos  representantes  da  sociedade  civil
nesse conselho. É um espaço fundamental de participação popular não apenas para
falar de tipo de conteúdo. Na verdade, é a porta de entrada quando abrimos qualquer
discussão sobre a comunicação. Vamos debater o conteúdo da televisão, mas sobre
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o funcionamento das emissoras como um todo, sobre a gestão, sobre os direitos dos
trabalhadores,  dos  funcionários  que  trabalham  nessa  empresa.  Portanto,  é  a
concretização  do  que  entendemos  como  participação  popular  para  garantia  do
exercício de um direito como um todo. Falar do direito à comunicação não significa só
dizer que temos de ser ouvidos, mas sim que podemos influenciar na construção das
políticas públicas e na regulação do setor.

Para encerrar, queria trazer alguns desafios para a radiodifusão pública no Brasil
hoje. Já em nossa combinação, o Prof. Gabriel Priolli falará bastante sobre isso, mas
gostaria de falar de um aspecto específico que, talvez, coloque hoje em ameaça o tão
incipiente - se é que podemos dizer que já temos - sistema público de comunicação
no Brasil, que é o processo de digitalização da televisão brasileira.

Em 2006, quando foi escolhido o padrão de TV digital no Brasil, optou-se por uma
tecnologia que, em vez de ampliar  os canais e as possibilidades de novos atores
operarem  no  sistema  midiático,  manteve  a  mesma  divisão  do  espectro  de
radiodifusão da forma como havia se consolidado nas últimas décadas. Ou seja, não
aproveitamos a digitalização que comprime o sinal. Isso permitiria passar mais canais
no mesmo espaço onde antes passava um canal só. Assim, garantiria a entrada de
novos canais na chamada televisão aberta. O Brasil fez uma opção por manter a
mesma divisão desse espectro pelas emissoras que já controlam e ocupam o sinal há
décadas, fazendo uma transmissão em alta definição, em vez de abrir a possibilidade
para novos canais. Isso faz com que cidades como São Paulo, onde eu morei a vida
toda, não tenham espaço para transmitir, por exemplo, a TV Câmara, a TV Senado, a
TV Justiça na televisão aberta, porque não há espaço no espectro para isso.

O cidadão precisa ter uma TV por assinatura para conseguir ter acesso a esse tipo
de informação. Esse é um dos grandes desafios do sistema público e das emissoras
públicas. O primeiro desafio de todos: chegar na casa das pessoas para que sejam
assistidas e para que o cidadão e a cidadã saibam da existência da comunicação
pública no País. A digitalização não permitiu essa abertura de novos espaços, e hoje
há uma decisão em curso no Brasil de cessão e de venda de uma das faixas onde
estão alocados vários canais de comunicação pública no Brasil para uso da internet
banda larga 4G.
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Esse debate está acontecendo neste momento dentro da Anatel e do Ministério das
Comunicações; e nós, sociedade civil,  estamos acompanhando isso bem de perto,
porque há uma decisão do governo de leiloar uma faixa desse espectro para permitir
a ampliação do serviço de internet 4G no País. Só que não há, até este momento,
nenhuma garantia de alocação dos canais e das emissoras públicas que hoje estão
nessa faixa do espectro em outra, ou seja, se esse leilão acontecer, antes que haja
uma garantia  de espaço,  de alocação,  de realocação dessas emissoras em outra
faixa do espectro,  corremos o risco de emissoras públicas desaparecerem com o
processo  de  digitalização.  Obviamente,  há  um  compromisso  do  Ministério  das
Comunicações de não fazer isso, mas a perspectiva do leilão segue em curso e ele
está pré-agendado para agosto. O Ministério das Comunicações deve lançar, muito
em breve, uma consulta pública para ouvir a sociedade sobre isso. É fundamental a
nossa participação para dizer: OK, queremos a ampliação do acesso da internet no
País, mas ela não pode ser feita em detrimento do desaparecimento de canais de
comunicação pública, que hoje são justamente renegados a uma faixa muito marginal
do espectro da radiodifusão.

Uma das ideias defendidas no processo de digitalização foi a criação de uma figura
que existe em vários países, o chamado operador de rede. O projeto de criação de
operadores de rede para o sistema público de comunicação é uma das promessas
feita por este governo e que ainda não saiu do papel. Operador de rede existe em
vários países e é uma estrutura jurídica que cria a infraestrutura para a transmissão
do sinal. Todas as emissoras, por meio dessa mesma estrutura, veiculam seus sinais,
ou seja, para ser uma emissora de televisão é preciso ter suas próprias antenas para
levar o sinal, produzir seu conteúdo e ter uma infraestrutura pública que garanta a
distribuição igualitária desse conteúdo para todas as cidades.

Parte da consolidação da Rede Globo como um grande oligopólio de comunicação
no Brasil foi porque ela conseguiu chegar em cidades onde outras emissoras até hoje
não  conseguiram  chegar.  A emissora  que  funciona  com  um  sistema  em  que  há
operador  de  rede,  aquele  que  faz  o  gerenciamento  da  rede  de  infraestrutura,
conseguindo veicular  o sinal e o conteúdo de forma isonômica ali  dentro, garante
condições  de  diversidade  muito  maior.  Então  há  um  debate,  nesse  processo  de
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digitalização, que é o seguinte: quando vai ser criado o operador do campo público
para  que  possamos  ampliar  o  acesso  da  população  brasileira  aos  sinais  de
comunicação pública, que hoje estão restritos? Porque cada emissora precisa ter sua
própria infraestrutura para fazer a transmissão desse sinal.

Poderíamos ficar mais 2 horas discutindo esses desafios que estão colocados para
a sustentabilidade e a existência do sistema público, mas eu quis chamar a atenção
especificamente  para  a  questão  da  digitalização,  que  está  na  agenda.  Se  não
garantirmos o envolvimento da sociedade, corremos um risco, porque brigamos para
consolidar o sistema de comunicação e agora estamos quase brigando para que ele
não  desapareça.  Esse debate  da  digitalização  do campo  público  vai  ser  um  dos
temas discutidos na próxima terça-feira, num evento preparatório do Fórum Brasil de
Comunicação  Pública,  que  está  sendo  construído  em  parceria  com  dezenas  de
organizações da sociedade civil e de entidades representativas do campo público. Ele
vai acontecer em novembro, em Brasília, com três eventos preparatórios. O primeiro
acontecerá na semana que vem, quando iremos discutir justamente a digitalização na
televisão e no rádio e o direito à reserva de espectro por parte das emissoras do
campo  público,  que  precisam  ter  espaço.  Dessa  maneira,  não  simplesmente
estaremos desrespeitando a Constituição, que afirma e garante a complementaridade
dos sistemas públicos,  privado e estatal,  mas violando um direito  fundamental  do
cidadão, a informação e a comunicação, que têm no sistema público de comunicação
uma das suas ferramentas mais importantes de garantia. Muito obrigada, deputado.

O presidente - Obrigado, Bia Barbosa. Agradecemos as perguntas recebidas até
agora. Com a palavra o Sr. Gabriel Priolli.

Palavras do Sr. Gabriel Priolli
Boa tarde a todos. Agradeço à Assembleia Legislativa de Minas Gerais o convite e a

oportunidade de estar  aqui  debatendo esse tema.  Vou ater-me ao tema geral  do
painel  “Comunicação pública:  atualidade e perspectivas” e procurar  dar  um painel
exatamente do que é, no meu ponto de vista, a atualidade desse setor e o que vejo
como suas perspectivas.

Antes de começar, vou colocar para vocês de que ponto de vista estou falando. Sou
jornalista e profissional de televisão, com 42 anos de atuação no mercado, uma boa
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parte dos quais,  senão metade do tempo certamente, envolvido com comunicação
pública. Tenho 11 anos de TV Cultura em São Paulo, começando como repórter e
chegando a diretor da estação em três atividades: jornalismo, programação e rede.
Também  na  área  da  televisão  pública,  depois  de  muito  tempo  de  universidade,
contribuí para o desenvolvimento do segmento televisão universitária, criando o Canal
Universitário  de  São  Paulo  e  fundando  a  Associação  Brasileira  de  Televisão
Universitária.  Então,  são mais  11 anos nesse setor.  Assim, são mais  de  20 anos
dedicados diretamente a produção e realização pública.

Quem realiza esse tipo de comunicação é impelido, naturalmente, à reflexão, ao
debate e à atuação política, porque é um campo com tal grau de fragilidades que,
para conseguir avançar nele, temos de necessariamente transitar, se quisermos ser
consequentes,  para  a  política  do  segmento.  Então,  venho  fazendo  política  de
audiovisual nesse campo especificamente já há muitos anos, tendo já passado por
algumas batalhas complicadas, por exemplo, como membro do Conselho Superior de
Cinema, na tentativa de constituição da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual
- Ancinav. Foi uma grande batalha no início dos anos 2000. Posteriormente, participei
do conselho consultivo da TV digital,  esse processo complexo que a Bia Barbosa
descreveu de implantação dessa tecnologia no Brasil. Por fim, participei do próprio
Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, do qual fui suplente; não
tive oportunidade de debater diretamente, mas, enfim, tive uma atuação.

Então, desse ponto de vista ou com a experiência acumulada é que quero propor
uma leitura da atualidade desse campo. Tenho uma visão bastante crítica em relação
ao que estamos vivendo. Diria que, nesse setor da comunicação pública, tivemos um
enorme avanço na década passada, sob o governo Lula. Em relação ao status  que
esse segmento tinha no início até 2003, o que se obteve ao longo dos dois mandatos
do presidente Lula foi um grande avanço em todos os campos, como no regulatório e
no  fomento.  Houve,  realmente,  uma  forte  expansão  decorrente  do  claro
posicionamento do governo de apoio a esse segmento, de entender a importância da
comunicação pública, de mobilizar o peso institucional e político do governo a favor
disso. Infelizmente, na gestão atual, estamos tendo objetivamente um retrocesso. A
situação não é absolutamente a mesma. Identifico recuos em vários campos. Vou
tentar listá-los aqui.
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Primeiramente  há  um  problema  de  fundo,  histórico,  que  não  é  recente,  mas
estrutural.  Chamo  esse  problema  de  insignificância  de  valor  ou  uma  pequena
percepção da utilidade da televisão pública. O cidadão brasileiro, o povo brasileiro
tem pouquíssima percepção do que exatamente é ou do que pode ser a televisão
pública.  Em  decorrência  disso,  ele  não  valoriza  esse  segmento.  É  inversamente
proporcional ao afeto, ao entusiasmo que ele tem em relação à televisão comercial
privada,  da  qual  é  um  telespectador  assíduo  e  entusiasmado.  Ele  não  tem essa
mesma relação e visão em relação à mídia pública. Aliás, desculpem-me, mas vou
dar um foco maior à televisão, embora ela valha para outros campos da atividade da
comunicação pública,  porque é área na qual  milito  mais e tenho mais elementos.
Assim,  penso  que  posso  falar  com  um  pouquinho  mais  de  propriedade.
Evidentemente a comunicação pública é composta por toda área de mídia impressa -
jornais,  publicações e veículos  impressos -,  as  rádios  públicas,  a  área  digital,  os
portais e a televisão pública. Vou falar mais pela perspectiva da TV.

A televisão pública não é exatamente uma queridinha dos brasileiros. Ela não tem o
afeto  dos  brasileiros.  Tínhamos  de  começar  a  refletir  por  aí:  por  que  isso  não
acontece? Em quais condições acontece? Na verdade é paradoxal. Alguns devem ter
visto no noticiário,  há alguns dias, uma pesquisa feita no mundo inteiro pela BBC
inglesa. Essa pesquisa apontou que, entre emissoras do mundo inteiro, a TV Cultura
de São Paulo foi considerada pelos entrevistados no Brasil como a emissora de mais
qualidade.  Ficamos  muito  bem  colocados  no  ranking mundial  porque  a  primeira
colocada é a BBC, e a segunda, a TV Cultura de São Paulo. Depois vêm emissoras
de diversos lugares. Se você olhar esses dados, vai pensar que o Brasil está muito
bem  de  televisão  pública,  pois  uma  das  suas  mais  tradicionais  emissoras  é
considerada  como de  altíssima  qualidade.  A percepção pública  em  relação à  TV
pública é que ela é muito importante, muito valiosa, muito valorosa, muito boa. Mas
há  um  pequeno  problema:  ninguém  a  assiste,  muito  pouca  gente  a  assiste.  As
pessoas não trocam a programação de entretenimento da televisão comercial  por
uma televisão de entretenimento mais qualificado, com informação mais qualificada e
com debates públicos que são oferecidos pela televisão pública. Esse é um problema
de fundo que precisa ser enfrentado, e não tergiversado.
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Dentro do setor, dentro do campo, todo mundo sabe que esse problema existe, mas
existem  250  mil  subterfúgios  e  formas  de  contornar  esse  problema  em  vez  de
efetivamente  enfrentá-lo.  Como  podemos  ser  amados  pela  população?  O  que
precisamos fazer para ter  o apoio da população? Se houver interesse e apoio do
telespectador, do cidadão brasileiro, evidentemente nossa força política aumentará e
tudo ficará mais fácil, no sentido de melhorar. Cabe uma reflexão sobre o trabalho
feito de modo geral.

Vou abordar outro ponto. Em relação ao período anterior, à primeira década deste
século, tivemos um recuo forte na articulação e na força política do campo público de
televisão.  O  que  quer  dizer  campo  público  de  televisão?  É  o  conjunto  das
associações  dos  segmentos,  dos  entes  que  compõem  as  diversas  facetas  das
comunicações públicas e suas associações representativas. Há alguns anos essas
associações trabalhavam de forma articulada, de forma muito mais intensa. Elas se
apresentavam  nos  debates  públicos  de  maneira  muito  mais  unívoca,  falando  a
mesma linguagem  e  apresentando  demandas  comuns,  portanto  fortalecendo  seu
peso político.

Isso  se  enfraqueceu  nos  últimos  anos.  Vejo  um  quadro  de  dispersão  e
desarticulação  do  campo  público  da  televisão.  Evidentemente,  ele  não  é  total  e
algumas iniciativas estão sendo tomadas. A ideia de realização ainda neste ano de
um fórum nacional de comunicação pública é a própria expressão de uma tentativa de
rearticulação desse campo que, a meu ver, está fragilizado em relação ao poder que
já teve. É certo que a comunicação pública nunca foi um enorme poder, comparada
ao poder político da comunicação privada no Brasil, mas já foi bem maior, com maior
capacidade de intervenção no debate.

Essa  dispersão  e  desarticulação  corresponde  exatamente  a  uma  regressão  da
presença e da intervenção pública do nosso segmento, que opinava de forma mais
intensa e nítida nos debates, não só regulatórios da própria mídia, mas nos debates
travados no País de modo geral. Isso recuou, e, em função disso, tivemos perdas
muito  objetivas,  citadas  pela  Bia  Barbosa.  Um  exemplo  foi  a  perda  da  faixa  de
700MHz do espectro eletromagnético, que era atribuída a canais públicos. Essa faixa
foi retirada dos canais públicos e será leiloada para o uso privado das empresas de
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comunicação  para  fazer  o  4G,  sem  que  os  primeiros  sejam  realocados.  Então,
estamos sendo despejados do lugar que ocupávamos, sem saber para onde vamos.
Estamos no esquema Pinheirinho, ou seja, nos jogaram na rua sem nos alocar no
BNH,  no  conjunto  habitacional  novo  que  deveria  nos  acomodar.  Estamos  sendo
postos na rua.

Outro problema é que foi criada uma taxação do setor de telecomunicações, que
recolhe para o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações -
Funttel. Uma parte desse fundo, uma parte do dinheiro recolhido das emissoras de
telecomunicações deveria compor a chamada contribuição de fomento à radiodifusão
pública. É um bolo muito grande de dinheiro, que permitiria financiar as atividades da
radiodifusão pública - rádios e TVs públicas. Essa taxa existe, está criada em lei; o
dinheiro  está sendo recolhido,  mas depositado em juízo,  porque as empresas de
telecomunicações contestam a constitucionalidade e a legalidade desse mecanismo e
querem  derrubá-lo.  Como  depositam  em  juízo,  o  dinheiro,  que  já  deveria  estar
disponível, irrigando e fertilizando a produção da televisão pública e do rádio público,
ainda não está. Esse bolo de dinheiro já está em torno de R$1.500.000.000,00, e
nenhum centavo pôde ser retirado para a utilização na televisão pública. Por quê?
Vejam que, no momento em que o Estado brasileiro tira a televisão pública de um
espectro para alocar as teles, era exatamente o momento de haver uma contrapartida
das teles, com a retirada da ação contra a contribuição, permitindo que esse dinheiro
flua.  Ou seja,  deveria  ter  havido  um mínimo de contrapartida.  Mas  não,  as  teles
ganharam a  faixa  de 700MHz e  não foram instadas a  recuar  da sua oposição à
contribuição de fomento. Por que isso aconteceu? Porque o setor de comunicação
pública está fraco e pouco articulado politicamente.

Outro  elemento citado pela  Bia  Barbosa e  que é  extremamente  importante  é  o
projeto de operador de rede pública. A ideia pode ser complicada, mas, para fazer
uma analogia clara, o operador de rede é como se fosse uma NET, uma operadora de
cabo.  É  uma  empresa,  um  organismo  que  centraliza  toda  a  parte  técnica  de
distribuição do sinal de televisão e para onde convergem todos os sinais dos diversos
canais de televisão programados.

Então, você tem um canal que é distribuído pela NET, faz o seu sinal chegar até a
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NET, e da NET até a casa dos assinantes é ela que cuida. Seria o mesmo conceito.
Em vez de ser por cabo, seria esse mesmo conceito irradiado por meio de antenas,
no chamado operador de redes. Os diversos canais públicos levariam seu sinal até
esse ente, e ele faria a distribuição do sinal para todos os lugares.

Qual é a vantagem disso? Uma redução enorme de investimento público porque,
em vez de montar diversas antenas, diversos transmissores e gastar uma dinheirama
nisso, poderia concentrar-se o dinheiro e um ente público fazer isso. É barato isso?
Não, é caro,  muito caro. Só que é muito mais barato fazer um operador de rede
pública do que supor  que toda estrutura de televisão pública  ou  de rádio  pública
também existente  possa financiar  sozinha  sua expansão e  implantação  em 5  mil
municípios brasileiros  -  não sei  o número atual  -,  mas é considerado um número
muito  alto  num  País  continental  como  o  Brasil,  portanto  um  investimento
absolutamente proibitivo para a circunstância financeira da comunicação pública de
modo geral. E o operador de rede pública, além do projeto, todos apoiamos, está tão
parado quanto sempre esteve, por quê? Porque não temos força política de fazê-lo
andar.

Outro aspecto que quero apontar também é que a televisão pública era pouco vista
e tinha muita dificuldade de ser mostrada por falta de recursos, mas ela sempre falou
uma barbaridade e sempre escreveu muito.  Quer dizer,  ela sempre se comunicou
muito. Ela sempre elaborou conceitualmente, sempre participou do debate conceitual
de comunicações, conceituando não apenas a sua própria área - o que é televisão, o
que é comunicação pública -, mas também a comunicação de modo geral, como ela
deve ser etc. Também nesse nível eu vejo um recuo. Nós tínhamos um número muito
maior de fontes, de vozes participando desse debate, falando, escrevendo nos meios
de comunicação, que estão, aliás, cada vez mais fechados para esse tipo de debate.
Ou seja, nós tínhamos mais vozes participando desse debate do que temos hoje.
Então, houve um recuo. E também porque falta conceituação. Estamos falando ainda
de modelos de televisão, estamos reiterando conceitos há 10 anos, 15 anos, 20 anos
os  mesmos  conceitos,  e  isso  numa  atividade  que  é  pura  mutação,  mutação
permanente. Então, a meu ver, é muito importante conceituar e reconceituar, pensar o
papel da comunicação pública à luz de um ambiente de mídia que é pura mutação, o
tempo inteiro.
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Penso como hoje em dia  é possível  discutir  televisão num mundo em que,  por
exemplo,  os  jovens,  que  terão  uma  séria  responsabilidade,  assistem  menos  à
televisão e cada vez mais a conteúdos audiovisuais na internet. Então, não é possível
mais discutir televisão sem discutir junto mídias digitais, novas plataformas, a forma
de  se  organizar  o  trabalho,  de  pensar  o  trabalho,  de  formular  os  conteúdos  e
desenvolvê-los. Isso tem de ser pensado junto, e eu diria que a nossa formulação
conceitual desses problemas está frágil também.

Outra coisa, também conectada com isso, é que identifico claramente um avanço
do controle estatal sobre os meios públicos, com sujeição progressiva desses meios a
governos.  Foi  citado  aqui  o  art.  223  da  Constituição,  que  fala  no  sistema  de
comunicação  no País,  que  é  composto  por  mídia  privada,  mídia  pública  e  mídia
estatal. Sempre é muito difícil a compreensão da diferença entre mídia estatal e mídia
pública.  É  difícil  até  porque  isso  não  foi  regulamentado.  Trata-se  de  um  item
constitucional,  que  está  na  Constituição  como tantos  outros  artigos  que  não  têm
regulamentação;  e não a têm por  pressão política da mídia privada, que não tem
interesse que essa comunicação social seja muito regulamentada.

Então o que seria uma televisão pública? Seria uma televisão teoricamente não
financiada pelo mercado; e não financiada nem controlada pelo governo, pelo Estado.
Seria pública no sentido de que não seria ligada a nenhum grupo econômico, mas
não seria  estatal,  portanto  não teria  vinculação a  governos.  Isso  no  Brasil  segue
sendo uma meta. Todas as emissoras que se apresentam como públicas no Brasil na
verdade estão expressando muito mais um desejo de vir a ser do que propriamente a
realidade  de  já  ser,  porque  o  controle  estatal  aumenta.  Temos  emissoras  ditas
públicas, só que os seus presidentes são escolhidos pelos governantes; quer dizer,
toda  a  sua  estrutura  diretiva  é  escolhida  pelos  governantes.  E  o  grosso  da  sua
receita,  e,  em alguns casos, a íntegra da sua receita,  vem do orçamento público.
Então  como  é  possível  ser  não  estatal,  ser  público,  isento  e  independente  de
governo,  se  o  governo  é  quem  faz  a  diretoria  e  paga  a  conta?  Onde  estaria  a
autonomia possível nessas emissoras?

Vejo  também  outro  problema.  O grosso do segmento  de  televisão pública  está
concentrado  na  TV  paga,  e  não  na  TV  aberta.  Existem  as  antigas  televisões
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educativas  na  televisão  aberta  analógica,  que  ainda  está  nesse  lentíssimo  e
modorrento processo de migração para a TV digital, que creio que até o século XXVII
ou XXVIII  consigamos concluir  no Brasil.  O grosso da televisão existente está na
televisão por assinatura. A TV legislativa até conseguiu avançar; e a TV Câmara e a
TV Senado, as maiores, conseguiram outorgas para operar em televisão aberta; mas
o grosso dela ainda está dentro de plataformas de TV pagas, assim como toda a
televisão comunitária disponível e a televisão universitária também. Ou seja, é uma
televisão muito mais restrita, com pouco acesso ainda à TV aberta. Felizmente, na
regulamentação da TV digital,  foram incluídos  quatro  canais  de uso público,  com
possibilidade de multiprogramação,  portanto eles  podem ser  multiplexados até  20
canais.  Então é  possível  supor,  num  cenário  otimista  e  de  desenvolvimento,  que
venhamos  a  ter  no  futuro  um  amplo  e  diversificado  setor  público  na  televisão,
idealmente integrado, atuando por meio de uma operadora de rede. Mas isso ainda
tem de ser construído. Objetivamente, o grosso está concentrado ainda na televisão
paga, que é, portanto, uma televisão muito mais excludente que a televisão aberta.

Observo  ainda  anacronismo  nas  plataformas  utilizadas.  Por  exemplo,  na
comunicação pública, de modo geral, há baixa interatividade, fraca presença da mídia
pública nas redes sociais, virtual inexistência de produção colaborativa, cooperativa.
Ou seja, aquela produção, aquele material aportado diretamente pelo cidadão, pelo
usuário,  pelo  espectador.  Esses elementos  que estão mais  avançados  em  outras
plataformas. No caso da mídia pública, de modo geral, estão muito atrasados ainda.
Nos próprios veículos existentes, a capacitação técnica e a qualificação profissional
existem na proporção dos recursos alocados. Então eu diria que, de modo geral, o
que  mais  evoluiu  nesses  anos  foi  exatamente  a  TV  legislativa,  porque  ela  tem
recursos  orçamentários  mais  seguros  e  tem  sido  mais  objetiva  na  forma  de  se
implantar e se orientar.

Então,  diria  que  está  avançando  mais  e  melhor  do  que  os  outros  segmentos.
Identificaria ainda um modelo operacional das televisões também anacrônico, porque
preside muito fortemente uma ideia de que as estruturas de comunicação pública
sejam  próprias  de  produção  e  que  a  programação  oferecida  seja  produzida  pela
própria estrutura. Portanto, mobilizando equipamentos e criando equipes de pessoal,
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o que é uma forma, a meu ver, anacrônica de programar televisão num país onde
conseguimos  um  avanço  enorme  da  produção  independente  de  conteúdos
audiovisuais  e  num  mundo  onde  tendemos  a  isso.  É  praticamente  irrelevante  a
presença  de  produção  independente  na  mídia  pública  de  modo  geral,  salvo  nos
canais  abertos  e  educativos,  que são  maiores  e  progressivos,  mas  as  estruturas
deles ainda são muito grandes e voltadas a uma ideia de produção própria.

Evidentemente traçamos um cenário de problemas. No entanto, isso não significa
que só tivemos problemas, pois ocorreram enormes avanços em relação a isso, e
temos muitos mais canais operando. Quando falamos em campo público, só o campo
público da televisão... Quando falamos em televisão, estamos falando sobre mais de
300 emissoras geradoras de conteúdo no País,  com uma rede de distribuição de
antenas  repetidoras  e  retransmissoras  que  ultrapassam  mil.  Então,  temos  uma
estrutura técnica  alocada bastante significativa.  Isso foi  construído nos últimos 20
anos,  ou  seja,  esses  números  nessa  proporção.  Então,  o  segmento  avançou  e
deslanchou enormemente na década passada. Realizamos dois fóruns nacionais de
televisão  pública  e  tivemos  uma  capacidade  de  formulação  e  intervenção.  Isso
recuou.

Para fechar, diria que esse é o quadro geral da atualidade que consigo ver. Quais
são  as  perspetivas?  De  que  imediatamente  a  televisão  pública  fique  numa
dependência absolutamente direta do que acontece no Estado e, portanto, no mundo
político, no governo e em suas mudanças. Portanto, para mim, diante do que está
exposto, as perspectivas são um pouco apreensivas. Entre os três candidatos mais
cotados  para  a  definição  dessa  eleição,  temos  a  candidatura  do  governo  para
reeleição. Continuando por mais quatro anos, se não foi hostil em relação à televisão
pública - não é possível dizer isso - esse governo também não foi um entusiasta,
partidário dela nem financiador, lutador e batalhador por ela. Então, podemos esperar
que essa mesma postura continue. Não há motivo nem elemento algum objetivo para
imaginar que essa postura mudará.

Quanto aos dois outros candidatos de oposição, é clara a postura de um deles de
apoio à mídia privada ou à perspectiva na mídia privada, o que significa um descaso
ainda maior em relação à mídia pública. Não dá para esperar que venham grandes
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revoluções nesse setor, caso um desses outros candidatos da oposição - digamos -
assuma o controle do Estado, do Executivo. Se esse é o quadro e as perspectivas no
âmbito do Estado, portanto, de quem detém o grosso do dinheiro que financia esse
segmento, o que nos cabe fazer? Há necessidade aguda e urgente de rearticulação
do campo público e de recuperação do seu protagonismo no debate público.

É muito importante que o campo comece a aparecer mais e incremente a luta tanto
pelo operador de rede pública quanto pela liberação da contribuição de fomento à
radiodifusão  pública,  instrumentos  essenciais  financeiros,  técnicos  ou  outro,  para
expansão desse setor.  Acredito  que a televisão pública tem um papel  importante,
como  diz  a  Constituição,  de  complementar  o  sistema  privado  e,  mais  que  isso,
equilibrar  o  sistema  privado  nas  suas  eventuais  lacunas,  precariedades  ou
disfunções. Acho que há coisas em que a televisão brasileira comercial, que é muito
boa na área do entretenimento,  deixa a  desejar  em relação a  outras  funções  na
prestação  de  outros  serviços  de  interesse  público.  É  esse  o  campo  que  a
comunicação pública e a televisão pública especialmente podem ocupar. Mas para
isso ela precisa ter recurso, ter qualidade, de que ainda é carente no conjunto dos
seus veículos, e melhorar muito. Só melhorando ela vai - para voltar  ao início da
conversa - conseguir  essa afetividade, vai conseguir  ser mais vista, portanto mais
desejada, mais apoiada, mais amada pelo povo brasileiro e fortalecida nas suas lutas.
É isso. Muito obrigado.

O presidente - Obrigado, jornalista Gabriel Priolli.  Com a palavra, o Sr. Israel do
Vale.

Palavras do Sr. Israel do Vale
Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer o convite do FNDC e felicitar

esta Casa por se abrir a uma discussão dessa relevância. Infelizmente esse ainda é
um debate interditado nas instâncias do Legislativo e do Executivo em geral, e acaba
sendo mote frequente de discussões por  disputas de interesse no Judiciário.  Não
consigo mais pensar a dinâmica do sistema de radiodifusão do País sem considerar
esse  cenário  em  que  vivemos  hoje,  da  dita  nova  ordem  digital.  Nesse  ambiente
chamado capitalismo cognitivo da sociedade do conhecimento, a informação é, cada
vez mais, um ativo indispensável, capaz não só de interceder na formação da opinião
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pública por diferentes meios e maneiras, mas também de se tornar, cada vez mais,
um bem, digamos assim,  e construir  narrativas que,  até bem pouco,  a gente não
conseguia ver acolhidas pelo sistema de radiodifusão, especialmente no Brasil.

Embora  tenha  aqui  uma  audiência  bastante  qualificada,  mas  considerando  a
hipótese de que temos a gente do outro lado da televisão que talvez não acompanhe
tão de perto  essa área,  não acho demais  ressaltar  que,  a  rigor,  todo sistema de
comunicação  é  público,  não  apenas  as  emissoras  educativas  e  culturais,  mas
também as emissoras de rádio e televisão. Na medida em que, como lembrou a Bia,
a  operação do serviço de televisão é feita  mediante  outorga,  o governo detém o
direito de exploração de uso, de transmissão de sinais por esses tubos imaginários
que existem no ar, o chamado espectro eletromagnético. Ele concede a determinadas
empresas o direito de exploração desse bem da Nação. Portanto, se estamos falando
de um patrimônio que é da sociedade, é de se supor  e de se esperar  que seria
básico, para não dizer honesto, que isso gerasse contrapartidas sociais.

O embate em torno da sustentação de uma rede e de um sistema de televisão
públicos no Brasil carrega em si muito desse jogo de forças acumulado ao longo das
décadas, desde a criação da televisão pública. Embora isso já tenha sido citado pelos
meus colegas, pontualmente vale ressaltar. Aliás, para mim é uma honra dividir esta
Mesa com algumas das pessoas que mais admiro no debate de democratização das
comunicações, e ao mesmo tempo muito desafiador porque muitos dos temas sobre
os quais eu poderia discorrer já foram tratados aqui.

É muito claro que, desde os primórdios da implantação da televisão pública, essa
tentativa de estruturação de um modelo diferenciado de televisão, de um discurso
diferenciado, digamos, de valores no diálogo com a sociedade, tem sido solenemente
sabotada em todos os momentos possíveis e imagináveis. Isso vem do nascedouro. A
televisão no Brasil, ao contrário da maior parte do mundo, nasceu comercial, como a
Bia  chamou  a  atenção.  E  não  só  nasceu  comercial,  como  essa  frente  que  se
desenvolveu com subsídios governamentais ao longo da história tentou, o tempo todo
e sempre que possível, sufocar qualquer avanço do campo público de radiodifusão.
Ela se deu, por exemplo, com essa restrição, que é o imperativo legal,  de que as
emissoras de televisão veiculem propaganda. Uma emissora que hoje vive no estado
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de dependência permanente, como é a lógica e a regra na televisão pública - não só
nas emissoras estatais, que são a voz oficial dos governos, das diferentes esferas de
poder, mas também nas emissoras públicas, as chamadas educativas e culturais...
Quer dizer, esse recorte sempre foi refém dos humores dos governantes de plantão,
das  restrições  orçamentárias,  que são  reais,  e  nós  todos  temos  consciência  das
limitações  dos  recursos  diante  do  imperativo  das  prioridades  das  demandas  da
sociedade.

Nesse cenário que se tem, é muito pouco provável que o fortalecimento do sistema
público de radiodifusão se dê de uma maneira natural. Há um jogo de forças muito
claro nesse momento, um tensionamento que é dado pelas novas plataformas que
surgem, emergem e trazem novos agentes sociais, novas pautas e o contraditório,
expondo  as  contradições  e  os  interesses  que  estão  por  trás  das  ações  que
normalmente orientam as decisões da iniciativa privada.

É muito evidente que uma empresa privada se oriente pelo lucro, e não há nada de
errado nisso. É assim que as coisas se dão no capitalismo. O que é uma distorção
crônica? É o fato de se fazer uso de um bem público para interesse privado sem
gerar  contrapartidas  sociais  mínimas,  de  maneira  que  a  sociedade  possa  ser
contemplada  com  algo  a  que  ela  não  tenha  acesso  no  sistema  privado  de
comunicação.

Vale fazermos um breve histórico da emergência da comunicação pública no Brasil.
A comunicação pública é muito confundida, nos casos de TVs educativas e culturais,
com cursos pela televisão. Historicamente, a televisão educativa passou a ser tratada
como uma espécie de teleaula que você poderia ter na sua casa.

Em  1950  foi  fundada  a  primeira  emissora  brasileira,  a  TV  Tupi.  Ela  passou  a
veicular,  por  pressão  do  governo  do  Estado  de  São  Paulo,  quatro  horas  de
programação educativa. Em 1967, depois de 17 anos de operação, a TV Tupi estava
mal das pernas e não conseguia se sustentar mais financeiramente. O histórico da
solução  das  crises  do  setor  privado  foi  o  governo  assumir  a  conta  e  resolver  o
impasse.  Dessa  aquisição  pelo  governo  do  Estado  de  São  Paulo  nasceu  a  TV
Cultura. Ela foi comprada do grupo Diários Associados, dos Assis Chateaubriand, em
1967, e, em 1969, o governo colocou em operação a Fundação Padre Anchieta, que
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até hoje é mantenedora da TV Cultura.  Ela inaugurou a operação da TV Cultura.
Estamos falando do seguinte contexto: em 1970, um ano depois disso, o Brasil era
um País com 85 milhões de pessoas, e 5 milhões de domicílios possuíam aparelhos
de televisão. Podemos considerar que nesse momento a televisão ainda tinha um
impacto relativo sobre a formação da opinião desse ponto de vista da intercessão no
atacado.

No ano 2000,  em termos de comparação,  dos 42,8 milhões  de domicílios,  pelo
censo do IBGE, 37,5 milhões possuíam aparelhos de televisão. O curioso é que há 14
anos, no penúltimo censo, 2 milhões dessas pessoas ainda não tinham geladeira em
casa. Elas tinham aparelho de televisão, mas não tinham geladeira. Acho que isso é
um indicador bastante simbólico do que é o aparelho de televisão, portanto do que é
o convívio  com o  universo  televisivo na  formação do imaginário,  na  formação do
gosto e da opinião do brasileiro.

O censo mais recente é de 2010. Ele foi divulgado em 2012. Temos um crescimento
ainda maior do número de aparelhos de televisão nos domicílios brasileiros. Hoje eles
já  chegam  a  95,1  das  residências.  Esse  censo  foi  feito  há  quatro  anos,  agora
certamente esses números avançaram, com um crescimento proporcional, digamos,
ao número de geladeiras, que continua sendo inferior. Neste momento há um avanço
em direção aos computadores, por exemplo, mas ainda há pessoas que preferem ter
uma televisão a uma geladeira em casa.

Esse embate entre a televisão pública e a televisão comercial é um embate velado.
Essa discussão não é feita às claras, mas ela passa por vários fatores. Tenho meu
histórico  profissional,  e  embora  minha  ficha  criminal  tenha  sido  muito  breve  e
sumária, não foi possível relacionar meu histórico de atualização jornalística.

Tenho 28 anos de profissão, de experiência nessa área. Trabalhei por mais de 20
anos em algumas das redações de veículos de abrangência nacional como Folha de
S.Paulo, Estado de S.Paulo, Veja e também em algumas emissoras de tevê em São
Paulo,  como a TV Gazeta.  Em Belo Horizonte,  Minas Gerais,  fui  diretor  da  Rede
Minas por três anos. Participei também da equipe que criou e implantou o projeto da
TV  Brasil.  Na  época,  fui  o  segundo  profissional  contratado  para  a  equipe  que
estruturou a implantação dessa televisão no Rio de Janeiro. Vivi de dentro todos os
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embates que se deram, tanto do ponto de vista da regulamentação da TV quanto do
ponto de vista da própria estruturação em termos de governança, digamos assim.

A TV educativa vive um processo permanente de crise de identidade e um certo
complexo de inferioridade, diria assim. Se a cultura é o cachorro vira-lata das políticas
públicas, a TV pública educativa e cultural é o patinho feio da televisão. Isso é reflexo
desse processo construído por pequenas sabotagens que passam não apenas pelos
interesses  corporativos  das  emissoras  comerciais,  pelos  interesses  políticos  dos
mandatários  de  plantão,  mas  também  por  uma  certa  incompreensão  da  própria
sociedade do que seja o papel  de uma emissora pública  em contraponto ao que
deveriam cumprir uma emissora estatal e uma emissora comercial. É disso que se
trata quando se fala do princípio da complementaridade, um dos artigos que ainda
não foi regulamentado na nossa Constituição.

Brinco  que  um  dos  dilemas  históricos  da  comunicação  no  Brasil  é  uma  crise
conjugal, é um conflito permanente entre o senhor marco e a dona norma. Quando
não é o marco regulatório que não se entendeu, é a dona norma que gera alguma
crise, e as coisas não avançam. Nesse contexto de embates que são de ordem da
macropolítica, digamos, de grupos de interesse que estão constituídos em torno da
formação  das  elites  do  Brasil  -  e  estamos  falando  da  reprodução  no  campo  da
comunicação, de modelos que remetem às capitanias hereditárias... Foi assim que as
sociedades se organizaram, e, no caso brasileiro, especificamente, houve sempre um
processo  de concentração  de bens  e  de  tentativa,  sempre  que  possível,  de  não
distribuição deles. O embate no campo da comunicação traduz muito bem isso. Todas
as vezes que se trouxe à tona, e o governo Lula foi pródigo nisso, essa fragilidade da
legislação brasileira, o campo privado constituído se mobilizou em bloco e partiu para
cima, mais uma vez, maquiando a discussão, criando cortinas de fumaça, focos de
temor, desviando o assunto do seu real interesse, do seu foco principal. Foi assim,
por exemplo, quando o governo começou as discussões sobre o padrão de televisão
digital  que  seria  implantado  no  Brasil.  E  aí  preciso  comentar  com  vocês  uma
oportunidade que temos aqui, que é um prêmio de consolação, o Canal da Cidadania.
Acho que vale a pena lembrar disso, porque é uma oportunidade, e quem atua nesse
campo não está atentando o suficiente para ela.
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O embate feito em torno do marco civil da internet também traz como subtexto essa
mesma discussão.  Para que ampliar,  se podemos restringir? Para que entregar  a
quem não conhecemos,  como um descontrole remoto, o poder da intercessão no
debate e no embate da opinião pública, se podemos continuar induzindo em linha reta
e  atuando  em  bloco?  Vemos  claramente  como  os  veículos  tradicionais,  a  mídia
analógica - muitas vezes de mentalidade à carvão - atua nesses momentos.

Nesta semana, eu ouvia a CBN no carro e fiquei sabendo de uma campanha que
tratava, pela enésima vez, do atentado à liberdade que é a transmissão da Voz do
Brasil em horário pré-definido pelo governo federal.  Essa campanha tenta mostrar
como  as  emissoras  são  bacanas,  estão  preocupadas  com  o  espectador,  mas  o
subtexto  mostra  claramente  a  preocupação de  como ganhar  o  dinheiro  que está
sendo  perdido  nesse  horário  de  grande  audiência,  sobretudo  nesse  contexto
amalucado  de  trânsitos  infernais  em  todos  os  lugares  e  as  pessoas  estão  mais
expostas a um veículo como o rádio. Essa campanha é assinada pelo povo brasileiro,
com o apoio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - Abert.
Vocês  se  lembram?  Essa  associação  é  a  instância  do  lobby permanente,  dos
interesses da televisão comercial. Na prática, ela é um grande escritório de advocacia
que tenta o tempo todo blindar as instâncias da legislação, impedindo a veiculação de
algo  que  não  seja  de  interesse  das  emissoras  comerciais.  Os  profissionais  têm
atuado firmemente,  são muito  competentes e  possuem presença permanente nos
corredores do Congresso Nacional.

Nesse momento, percebemos o incômodo que as Jornadas de Junho causaram, o
que  demonstra  como o  modelo  de  democracia  representativa  anda  em  xeque.  A
sociedade  já  não  consegue  lidar  com  naturalidade  com  esse  modelo  em  que  a
confusão de papéis é tão grande, que não se ouve mais falar em lobistas, porque a
maior parte deles se tornou parlamentar. Peço desculpas aos nobres deputados que
nos acolhem aqui. É evidente que qualquer generalização envolve riscos. Quem nos
recebe aqui  está fora desse ambiente,  porque esse perfil  não se abre ao debate
público. É evidente a confusão de papéis do capitalismo cognitivo, onde não há mais
uma divisão tão clara como aquela que existia  entre o poder  público,  a empresa
privada e a sociedade. A empresa privada atua cada vez mais nos governos, está em
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sinergia com eles. Vimos claramente como isso gera a formação de blocos em defesa
de interesses no Congresso Nacional. Participei de debate recentemente e gerei certo
desconforto quando propus a criação de um bloco em defesa da sociedade civil,
paralelamente aos blocos em defesa dos agronegócios, das facções religiosas, das
comunicações. Tentamos despertar o Congresso para o papel dominante dos nossos
parlamentares.  Perdoem-me  essa  derivação,  mas  isso  tem  a  ver  com  o  nosso
embate, não podemos perder o pano de fundo.

Não dá para isolar a discussão da televisão pública sem considerar que há um jogo
de forças que está nas ruas, uma disputa pelas narrativas, pelo simbólico. Hoje na
sociedade essa disputa é muito forte e crescente no ambiente das redes sociais, nas
novas plataformas digitais. Parece-me essencial que a discussão do campo público
de todas as fragilidades e de todas as limitações que se tem sejam levadas também
para  esse  ambiente.  Tenho  sentido  isso.  Creio  que  isso  tende  a  emergir  nesse
processo eleitoral cada vez mais.

Gostaria de fazer um breve relato sobre a situação vivida hoje pela Rede Minas,
acho que é bastante ilustrativo do que tentamos discutir aqui. A Rede Minas passa
por um processo, um impasse institucional, um imperativo trabalhista, digamos, por
ter sido autuada pelo Ministério Público do Trabalho e também pelo Ministério Público
para regularizar a situação que mantinha a sua estrutura até então. Na verdade, esse
processo começou ainda na metade da primeira década dos anos 2000. Fiz parte de
uma equipe que assumiu a gestão da Rede Minas em 2005 e, quando chegamos lá,
herdamos essa condição sem ter conhecimento dela. Ao longo do processo fomos
chamados a prestar esclarecimentos ao Ministério do Trabalho, no momento em que
já tínhamos tido muita clareza de que era imperativo encontrar uma solução.

É impraticável produzir televisão na dinâmica que se tem, manter uma emissora 24
horas no ar sob o tacape e as amarras da Lei Federal nº 8.666. Essa é uma outra
discussão que precisa ser trazida à tona. A dinâmica do meio cultural e a dinâmica da
comunicação pública são incompatíveis com isso. Não sei se é o caso de flexibilizar a
Lei nº 8.666. Ela tem seu papel, é ela quem regula os “podes” e “não podes” nos
processos de aquisição, de compra de bens e de serviços. De fato, é preciso haver
marcos  que  consigam  lidar  com  essa  amplitude  do  que  é  a  gestão  pública,  a
administração pública e o manejo de recursos nesse ambiente.
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Gostaria  de  chamar  a  atenção  para  isso  e  também  defender  que  deveríamos
absorver esse debate para discussões do campo público hoje. Se queremos, de fato,
fortalecer a televisão pública, precisamos dar instrumentos para que ela saia desse
lugar. Do jeito como as coisas se dão é absolutamente impraticável, porque de um
lado ela é refém do cofrinho de moedas que o governo destina. Os recursos são
sempre incompatíveis  com o tamanho do desafio  e da operação.  Vou dar só um
número bem ilustrativo  do  que quero dizer:  a  BBC, que é o modelo de televisão
pública no mundo, primeiro pode se dar o luxo de atuar, inclusive, em desacordo com
os interesses do governo porque tem independência financeira, originária dessa fonte
de recursos, que a Bia descreveu, de uma taxa que é paga pela sociedade.

O orçamento anual da Rede Minas é de R$17.000.000,00. Hoje ela tem algo em
torno de 400 funcionários, tristemente em processo de desmonte neste momento.
Esta  Casa  tem  um  papel  importante  para  resguardar  um  patrimônio  que  é  dos
mineiros.  Curiosamente,  a  emissora  vem  desmoronando  em  um  governo  de
continuidade do neto do fundador da televisão, que foi Tancredo Neves. Quer dizer,
um indicador como esse, foi dado a Tancredo Neves em 1984, de que era preciso
haver uma televisão pública que fosse capaz de traduzir o que seja a identidade do
mineiro,  capaz  de  colocar  em  perspectiva  um  diálogo  em  diferentes  regiões  do
Estado.

Imagine num estado dessa proporção, organizado em 10 macrorregiões, com 853
municípios, como é  impraticável  desenvolver  e implementar  políticas públicas que
sejam capazes de atender a todos no atacado. O sistema público de comunicação
pode ter um papel muito importante na universalização das políticas públicas.

Tancredo  Neves,  que  era  um  visionário,  teve  o  condão  de  fazer  isso  e,  neste
momento,  vemos  o  avesso,  vemos,  infelizmente,  um  processo  de  desprestígio
enorme da Rede Minas, com muitas amarras jurídicas, com muita incompreensão da
política também. Perdoem-me, amigos que fiz na Rede Minas, onde aprendi muito e
onde há pessoas que muito admiro, pessoas com as quais tenho o maior orgulho de
ter  trabalhado;  perdoem-me,  mas  a  Rede  Minas  reflete  essa  fragilidade,  essa
dificuldade  de  compreensão  do  papel  da  televisão  pública,  e  vive  todas  as
fragilidades do ponto de vista de capacitação técnica e conceitual.
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Em  2005,  quando  lá  chegamos,  tentamos,  num  primeiro  movimento,  criar  uma
opção ao modelo 8666 e pactuamos com o governo. Isso não foi feito à revelia, foi
feito dentro do governo, e foi a primeira experiência de criação de uma Oscip na área
da cultura, no Estado de Minas Gerais. Implementamos essa Oscip, ela entrou em
operação,  implementamos  um  plano  de cargos  e  salários,  corrigimos  deficiências
crônicas que encontramos, e o resultado foi que, no ano seguinte, a Rede Minas
passou a receber alguns dos principais prêmios nacionais de televisão, não somente
os de televisão pública, mas também o Prêmio Aberje Brasil. A Rede Minas ganhou,
por  três  anos  consecutivos,  o  Prêmio  Aberje  Brasil,  que  foi  um  feito,  pois
pouquíssimas emissoras públicas do País o tem no seu currículo.

Alguns programas de tevê foram criados nessa época, porque a televisão ganhou
agilidade,  foi  oxigenada  do  ponto  de  vista  da  governança.  As  pessoas  também
passaram a ficar mais motivadas, porque passaram a ter condições mais adequadas
de trabalho. Havia pessoas muito talentosas que estavam de fato desmotivadas. Mas,
nesse percurso, alguns dos programas chegaram... Colecionei mais de vinte prêmios,
boa parte deles nacionais.

O que vemos, num futuro breve, é a extinção de quatro desses programas. Nas
próximas semanas, a Rede Minas vai perder quatro dos seus programas que são
exibidos  em  cadeia  nacional.  Nesse  percurso  que  se  vê  agora,  a  Rede  Minas
desmonta uma parceria muito produtiva construída com a TV Brasil, que gerava para
um  desses  programas que  vai  ser  retirado da grade R$700.000,00 anuais,  como
contrapartida de coprodução. Esse dinheiro não existe na Rede Minas, porque ela
não tem onde cair morta, ela conta moedinhas todos os dias para ver se pode fazer
uma viagem daqui  a Ouro Preto. Como fazer televisão pública num estado dessa
dimensão, se não se consegue falar além da região Centro-Sul de Belo Horizonte?
Falta compreensão, entendimento do papel e da importância de uma emissora como
essa todos os dias no ar. Basta anotar isso. Desafio todos a observarem, em 24 horas
de programação, quantas vezes outra cidade, que não seja Belo Horizonte, aparece
no ar.

Tenho  muito  respeito  pelas  pessoas  que  estão  na  Rede  Minas,  que  são
profissionais  qualificados  -  alguns  eu  contratei  e  estão  na  linha  de  frente  -,  mas
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gostaria de lamentar essa situação e de me solidarizar com essas pessoas. Tenho
certeza de que esse momento é precioso, e que é preciso voltar os olhos para a Rede
Minas e fortalecer suas possibilidades. Tenho certeza de que esta Casa tem um papel
importante. Há aqui um projeto em tramitação para a criação da Empresa Mineira de
Comunicação,  que  talvez  dê  respostas  muito  efetivas  e  incisivas  para  algumas
dessas demandas.

Não tenho dúvida de que esta Casa tem clareza da importância de se acolher uma
demanda  como  a  que  foi  levantada  na  Conferência  Estadual  de  Cultura,  por
consenso,  numa plenária aqui,  com mais  de quatrocentos delegados  de todas as
regiões  do  País.  Na  oportunidade,  elegeu-se  como  uma  das  prioridades  para  o
Estado o fortalecimento do sistema público de radiodifusão de Minas Gerais.  Não
acredito que, em um ano como este, eleitoral, os nossos nobres parlamentares vão
dar de ombros para uma demanda que é da sociedade, que é de interesse de todos
nós.

Por fim, gostaria que passássemos a pensar a televisão pública de uma maneira
que a descolasse, dentro do possível, dos governos. Esperamos que a gestão pública
seja feita como uma política de Estado, e não de governo, não dos mandatários de
ocasião. Defendo, também, que pensássemos na hipótese de uma televisão pública
de interesse público, acima de tudo em favor do bem comum, que pudesse atender
às vastas demandas da sociedade e não interesses de grupos econômicos, políticos
ou quaisquer que sejam. Muito obrigado.

O presidente - Obrigado, Israel do Vale.
Esclarecimentos sobre os Debates

O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que
pretendem fazer uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,
estando dispensadas  as  saudações  pessoais.  Cada participante  disporá  de  até  3
minutos para fazer a sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral
de  perguntas  serão  feitas  de  acordo  com  o  volume  de  sugestões  recebidas.
Inicialmente, vamos fazer as perguntas por escrito. Vou passá-las para cada um dos
debatedores. Depois vamos chamar as pessoas que se inscreveram para fazer as
perguntas  oralmente.  Vou  fazer  todas  as  perguntas.  Em  seguida,  vocês  vão
responder a elas e já fazer as considerações finais.
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Informamos que publicação das atas deste ciclo de debates estarão disponíveis na
versão eletrônica do Diário do Legislativo, na edição do dia 26 de abril, e poderá ser
acessada pelo portal da Assembleia Legislativa: www.almg.gov.br.

Debates
O presidente -  Pergunta de Brenda Marques Pena dirigida ao Sr.  Gabriel  Priolli:

“Você mencionou que é frágil o debate sobre a lei de meios para o Brasil, a inclusão
das mídias digitais em relação ao sistema de radiodifusão. Qual a sua sugestão?”.

Pergunta de Pedro Pereira Franco, dirigida ao Sr. Israel do Vale: “Como funciona a
TV comunitária em Belo Horizonte e como se constitui a sua gestão?”.

Pergunta de Ana Beatriz, dirigida ao Sr. Gabriel Priolli: “Quando se fala em uso de
produção independente, poderia citar boas experiências no Brasil e em outros países
para nos ilustrar? E quais desafios legais para esse uso?”.

Pergunta  de  Alessandra  Cardoso  Pereira,  dirigida  ao  Sr.  Gabriel  Priolli:  “Quais
medidas podem ser empreendidas a fim de tornar a TV privada mais plural no sentido
de abranger o maior número de posicionamentos políticos e culturais?”.

Outra pergunta de Alessandra Cardoso Pereira, dirigida ao Sr. Gabriel Priolli: “Qual
é sua posição a respeito  da posse de emissoras de TV e estações de rádio  por
grupos religiosos?”.

Vou convidar, para fazer sua pergunta, o Aloísio Lopes.
O Sr. Aloísio Lopes - Boa tarde a todos. Quanto aos conselhos de comunicação, o

Prof. Venício fez uma abordagem longa sobre o assunto e se referiu aos conselhos
estaduais. Na Assembleia Legislativa de Minas, retomamos o debate. Tivemos uma
audiência com o presidente Dinis Pinheiro em que o deputado Adelmo Carneiro Leão
também  esteve  presente.  Retomamos  o  debate  sobre  a  possibilidade  de  criar  o
conselho estadual do Legislativo como órgão para monitorar as políticas públicas de
comunicação.  Esse  assunto  foi  retomado  agora,  mas  há  outros  projetos  em
tramitação,  que  foram  apresentados,  há  mais  tempo,  para  instituir  o  conselho
estadual na forma prevista na Constituição.

Como o Prof. Venício disse, a resistência do Poder Executivo, federal, estadual ou
municipal,  é  muito  grande.  Sabemos  que  é  uma resistência  política  não  só  dos
poderes políticos, mas do poder econômico, da grande mídia, etc. Quero saber do
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Prof.  Venício se ele considera  que esse modelo de  conselho  vinculado ao Poder
Legislativo, que, aliás, é o mesmo modelo do conselho nacional, é um bom caminho
também, evidentemente  sem abrir  mão do conselho estadual  de  comunicação de
caráter deliberativo, como discutimos nas conferências estadual e nacional.

Para o Prof. Gabriel Priolli, quero perguntar sobre as ouvidorias, que são um passo
importante para essa democratização. Em Minas Gerais, há uma TV estatal, a TV
Minas,  mas  ela  nunca  teve  uma ouvidoria.  Há  iniciativas  de  ouvidorias  em  TVs
universitárias,  mas  elas  não  funcionam.  Há  emissoras  comunitárias  que  não  são
comunitárias. Apesar desses problemas, o senhor recomendaria a criação de uma
ouvidoria na TV Minas, por exemplo? Na TV Assembleia, que é do Legislativo? Que
dimensão isso tem na luta para democratizar a comunicação e a participação social?

O presidente - Obrigado, Aloísio. Com a palavra, Camila Garcia.
A Sra. Camila Garcia - Boa noite. Minha pergunta é para o Sr. Gabriel Priolli.  O

senhor disse que o Brasil está fraco na área da comunicação pública. Gostaria de
saber  se,  levando  em  conta  a  globalização  atual,  em  quais  países  ou  nações
poderíamos nos basear para melhorar a nossa?

O presidente - Obrigado. Com a palavra, Alexandre Campello, da TV Assembleia.
O Sr. Alexandre Campello - A minha pergunta é para o Prof. Priolli  e para a Bia

Barbosa.  O  Prof.  Wilson  Gomes  disse  ontem  que,  aos  olhos  do  telespectador
brasileiro, existem somente dois tipos de TV: a TV interessante e a TV chata, numa
perspectiva de que a TV interessante é a comercial e a TV chata é a pública. O Boni,
um dos principais executivos da Rede Globo, disse certa vez que a TV pública no
Brasil  só vai  decolar  no  momento  em que ela  for  parecida  com a  TV comercial,
obviamente do ponto de vista da forma, e não do conteúdo. Gostaria que falassem
um  pouco sobre  isso,  se  esse seria  o  caminho  ou  não,  ou  se  é  alucinação das
pessoas.

O presidente - Obrigado. Com a palavra, Rodrigo Lucena, da TV Assembleia.
O Sr. Rodrigo Lucena - Na verdade, gostaria de contar uma história rápida e tentar

polemizar e construir algumas reflexões sobre questões que, a meu ver, não ficaram
tão claras. A construção do I Fórum Nacional de TVs Públicas foi feita inicialmente
pelas quatro entidades do campo público de TV - aliás uma terminologia cunhada
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pelo Gabriel Priolli, à época presidente da ABTU. Presidi a Astral, que é a associação
das TVs legislativas, e havia também a ABCcom e a Abepec, que congregas TVs as
educativas.  Começamos  a  construir  a  ideia  de  um  fórum  e  fomos  trazidos  pelo
Planalto para dentro do Ministério da Cultura para discutir, pois eles demonstraram
interesse em ampliar o fórum.

Fomos levados ao Ministério da Cultura para desenvolver e construir o fórum, que,
aliás, foi muito bem construído, com ampla participação, aberta a todas as entidades:
Intervozes, FNDC, todo mundo participou. Fizemos também um amplo diagnóstico
das  TVs  públicas  no  País.  Enfim,  desse ponto  de  vista,  o  fórum foi  um sucesso
absoluto.  Também foi um sucesso do ponto de vista específico da legitimação da
criação da EBC. Ela foi legitimada por meio de carta tirada do fórum e, a partir daí,
aprovada a lei da EBC, foi instituída a taxa a que o Gabriel se referiu e sobre a qual
eu também gostaria de falar rapidamente.

Mas a história que quero contar é a que se segue ao fórum. No momento seguinte,
fomos convidados a participar de uma reunião em Brasília, também no Ministério da
Cultura, já com a EBC e com o pessoal  da TV Planalto que tinha participado da
reunião  -  do  Ministério  da  Cultura,  porque  o  Ministério  das  Comunicações  mal
participou,  ou  melhor,  não  participou.  Como  tratavam  apenas  da  EBC  e  das
emissoras educativas  estaduais,  resolvemos fazer  uma indagação.  Na verdade,  a
reunião  havia  sido  convocada  para  tratarmos  da  possibilidade  de  diálogo  com  a
emissora recém-criada - considerando-se a ideia de construção de uma TV pública
rica, diversa, etc. -, mas, quando perguntamos sobre a participação da TV Legislativa,
da TV Universitária e da TV Comunitária, responderam-nos que não tínhamos sido
convidados para aquela reunião, que era para tratar do relacionamento da EBC com
as emissoras estatais. Se não me engano, o Gabriel estava comigo e pode confirmar
que nos levantamos, pegamos o nosso carrinho e fomos embora. Ali, comecei a ter
uma preocupação, que se confirmou posteriormente: a partir daquele momento, todos
os  atos  em  relação  à  TV digital,  que  era  a  grande  perspectiva  para  o  uso  das
emissoras públicas, para a possibilidade de crescimento e construção de uma nova
era da TV pública no Brasil, foram centralizados no governo federal. A taxa criada
para a EBC era para financiar a EBC, com interferência das emissoras da União.
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Hoje,  debate-se  até  a  possibilidade  de  um  repasse  desses  recursos  para  as
emissoras da União. A multiprogramação da TV digital, estabelecida em decreto, só é
permitida aos canais da União. Então, todas as medidas que se seguiram ao fórum, à
criação do decreto da TV digital e tudo o mais deixam muito clara a centralização da
iniciativa em relação à TV pública na esfera federal, na União.

Talvez,  Gabriel,  minha  polêmica  seja  justamente  essa,  e  gostaria  que  você
explicasse melhor a questão que você levantou sobre a dispersão das entidades no
campo público e uma dificuldade de diálogo.  Vou lhe dar outros  elementos. Peço
desculpas por me alongar, mas essas questões são muito importantes e não foram
levantadas aqui. A Bia se referiu ao remanejamento dos canais da faixa do 60 ao 69,
que eram destinados à TV pública, e quero dizer que esse remanejamento já foi feito
e  que  a  TV  pública  foi  contemplada,  sim.  As  emissoras  públicas  que  foram
contempladas foram a TV Câmara dos Deputados, a TV Senado e a EBC. Não ouvi
falar em TV comunitária, porque o canal da cidadania não foi contemplado. O canal
da cidadania está a cargo do Ministério das Comunicações, ou seja, também está
centralizado em um organismo da União, em um ministério. O canal universitário não
apareceu. Outro dia falei com o Cláudio Magalhães que eles deviam ter comparecido.
Nós fomos a Brasília participar dessa reunião em que discutiram, cidade por cidade,
os canais que seriam destinados. Nós, da TV Assembleia, participamos porque temos
a  geração  de  um  canal;  temos  um  canal  gerador  em  Belo  Horizonte  e  estamos
discutindo a possibilidade de estender o canal e a autorização para o interior, mas
estamos em um projeto com a Câmara dos Deputados. Então, estamos realmente,
Gabriel,  descolados  desse  assunto,  porque  o  problema  da  TV  Legislativa  foi
resolvido.  Mas  ele  foi  resolvido  porque  estamos  no  âmbito  da  União,  com  a  TV
Câmara dos Deputados.

E  está  aí  talvez  o  grande  pecado  que  persiste  na  questão  da  regulação,  da
fiscalização dessa centralização da radiodifusão no País, que são e continuam sendo
as decisões que partem unilateralmente da União e não contemplam, de maneira
nenhuma,  as  outras  parcelas  que  pretendem  fazer  comunicação  pública.  Temos
sempre a tendência de culpar o governo e seus órgãos, mas vamos fazer mea-culpa
também porque há um problema crucial  nesse debate que é da organização das
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entidades que representam a sociedade civil e da TV comunitária. A TV comunitária
hoje - várias pessoas que estão aqui eventualmente participam dela - faz um diálogo
ainda difícil e complicado sobre qual modelo de TV comunitária será transplantado do
serviço de TV a cabo para TV aberta. Ninguém consegue encarar esse debate, e o
Ministério  das  Comunicações,  que  é  o  “controlador”,  entre  aspas,  do  canal  da
cidadania, já mandou recado dizendo que não quer o modelo da TV comunitária que
existe  hoje  no  cabo.  E  nós  sabemos  que  há  situações  em  que,  de  fato,  a  TV
comunitária  funciona num modelo quase comercial.  Quer  dizer,  existe um dono e
existe  o  repasse  de  horários,  a  distribuição  de  horários  e,  eventualmente,  o
pagamento.  É  uma  coisa  que  a  própria  sociedade  não  conseguiu:  construir  um
modelo de TV comunitária, que talvez seja o mais legítimo formato de TV pública que
vai existir no País. Isso porque o modelo da EBC é muito bom, acho que foi válido,
mas  será  o  melhor  modelo,  tendo  em  vista  que  continua  sendo  financiado  pelo
governo federal, que continua, como disse o Gabriel, com seu corpo diretivo sendo
todo  nomeado  pela  Presidência  da  República,  com  um  conselho  que  tem  uma
parcela, sim, representativa da sociedade, mas tem uma parcela que representa o
governo? Fez, a meu ver, um trabalho de destaque, cuja iniciativa considero válida,
mas questionável.

O presidente - Obrigado, Rodrigo.
O Sr. Rodrigo Lucena - Já estou terminando. Eu gostaria de falar sobre a questão

do  operador  de  rede.  São  duas  questões  que  eu  gostaria  de  passar  para  os
debatedores: do operador nacional de rede, que, a meu ver, por ser muito caro, talvez
não vingue. Bom, há uma série de outras coisas que vou deixar para o Gabriel, para a
Bia, que têm condições de melhor desenvolver esse tema.

O presidente - Obrigado. Com a palavra, a Sra. Lidyane.
A Sra. Lidyane Ponciano - O Alexandre abordou a minha pergunta, mas foi bom eu

me manifestar após o Rodrigo. Eu gostaria de perguntar para todos, na verdade, se,
realmente,  podemos  colocar  a  EBC,  as  TVs  legislativas  como  sendo  canais
efetivamente  públicos.  Eis  a  questão.  E,  em  relação  aos  conselhos,  o  Rodrigo
mencionou que a direção da EBC é nomeada pelo governo, e o conselho, de certa
forma também. Eu gostaria que a Bia,  que é do Coletivo Intervozes,  que sempre
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indica  alguém,  falasse  um  pouco  desse  processo,  como  também  que  o  Venício
falasse porque, ao que parece, existem essas indicações, mas na hora quem escolhe
é o próprio governo.

Quando falo da EBC, se ela é pública ou estatal, é porque, independentemente de
termos um governo de direita ou de esquerda, se a gente defende a pluralidade de
vozes,  todos têm de ser  ouvidos.  E,  se  você leva  apenas para  um lado e  faz o
marketing político eleitoral dentro da emissora, ela pode ser considerada de caráter
público?

O presidente - Com a palavra, Celeste Gontijo,  do Instituto de Pesquisa e Meio
Ambiente de Turismo e Hospitalidade.

A Sra. Celeste Gontijo - Minha pergunta é para o Israel. Israel, vou discordar de
você a respeito do Tancredo Neves. Em 1984, 1985, já fazíamos parte de um sigla
chamada EPC, da qual o Marquinho também fazia parte, assim como o Guilardo, a
Titane e toda essa galera. O Tancredo Neves nunca resolveu nada na área da cultura.
Ao  contrário,  ele  não  nos  apoiava  e  fazia  com  que  o  Zé  Aparecido  fosse  falar
conosco, depois de nos deixar esperando o dia inteiro. Já ficamos das 10 às 20 horas
dentro da Secretaria de Cultura. Então discordarei de você. Acho que ele não tinha
nada a ver, e o neto só está repetindo o papel dele. A pergunta que gostaria de lhe
fazer é a seguinte: você acha que pode sair dinheiro, por exemplo, do BNDES, para
fazer um projeto para manter essa TV ou essas rádios públicas funcionando? Pode
ser uma ideia. Outra ideia seria a seguinte: esses valores direcionados às agências
de publicidade para que os órgãos públicos façam suas publicidades poderiam ser
destinados a esses veículos? Quem sabe é uma solução.

O presidente - Obrigado. Com a palavra, Ângela Carrato.
A  Sra.  Ângela  Carrato  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Sou  Ângela  Carrato,

professora da UFMG, e provavelmente fui a pessoa que antecedeu a gestão do Israel
do Vale na Rede Minas.

Primeiro eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz em saber que haverá o Fórum
Brasil de Comunicação Pública em novembro e darei minha contribuição - a minha
tese de doutorado é uma história da TV pública brasileira. Neste momento em que a
questão das emissoras públicas é pouco debatida, acho que ela é uma contribuição e
irei disponibilizá-la. Esse é o primeiro aspecto.
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O segundo aspecto é que concordo com o Israel no que diz respeito a ser preciso
salvar a Rede Minas, mas acho que a nossa concordância termina aí, porque muito
do que ele falou é o que aconteceu lá depois da minha gestão. Eu gostaria de fazer
algumas observações, porque não sei se o Israel tem essas informações.

Primeiro, na época em que dirigi a Rede Minas, encontrei-a com 400 funcionários.
Na verdade, com duas cooperativas - era terceirização de mão de obra. Podemos
jogar  uma  dessas  cooperativas  no  hall dos  negócios  do  ex-governador  Newton
Cardoso,  pelo  que  se  dizia  na  época.  Mais  ainda,  o  orçamento  anual  foi
absolutamente  contingenciado,  e  passamos  a  ter  um  orçamento  de  apenas
R$3.600.000,00. O Gabriel sabe que com isso não dá para fazer nada. Mesmo assim,
nesse  período  acumulei  a  direção  de  programação,  e  conseguimos  colocar  a
televisão 24 horas no ar.  Conseguimos sair  de 4 horas para 14 horas diárias  de
programação e ser cabeça de rede em alguns momentos, inclusive enfrentando a TV
Cultura e a TVE, Rede Brasil. A Beth Carmona era uma defensora ardorosa de que a
cabeça de rede deveria ser a TVE e não a TV Cultura.

Quero chegar ao seguinte aspecto: foi também na minha gestão que foi assinado o
termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, em 2004. No acerto que fizemos
com  o  Ministério  Público,  era  exigida  a  demissão  imediata  dos  quase  400
funcionários.  Se  não  me  engano,  dos  400  funcionários,  somente  20  eram
concursados,  o  resto  era terceirizado por  meio de  cooperativa.  Mas conseguimos
essa negociação, que foi dificílima, com pressão muito grande dos funcionários, do
Ministério e do próprio governo, que não queria solução alguma, como continua não
querendo. Conseguimos esse termo de ajuste de conduta num prazo de um ano,
porque o Ministério Público queria tirar a televisão do ar.

O que aconteceu? O governo enrolou: enrolou-me e enrolou o Ministério Público.
Não havia condição de continuar com o orçamento desse jeito, com os que seriam
funcionários numa situação muito ruim e com uma cultura lá dentro de não fazer.
Havia gente lá que trabalhava em três lugares ao mesmo tempo. Ia trabalhar na TV
Minas com o jaleco da TV Globo e achava que não tinha problema algum.

Aonde quero chegar? A nossa proposta, como gestores, era unificar a TV Minas
com a Rádio Inconfidência, criando a Empresa Mineira de Comunicação. Acho que
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pelo menos essa ideia ficou. Mas o que foi feito foi pior. A partir de 2005, houve a
privatização da Fundação TV Minas, por meio da ADTV, uma ONG criada muito nos
moldes do que havia na TVE, Rede Brasil, criada por aquela inspiração neoliberal,
época de Fernando Henrique Cardoso. Esse modelo foi trazido para cá. A minha tese
tem bastante detalhe sobre isso, e, até onde sei, essa ONG foi criada também por
inspiração da irmã do governador Aécio Neves, a Sra. Andrea Neves.

Então, não era para resolver o problema da TV Minas. A questão é essa. Nas duas
gestões - Aécio e Anastasia, que terminou agora -, não era essa a intenção, mas sim
privatizar a emissora, e continua sendo. Tanto que enrolaram para fazer o concurso e
puseram todos os recursos possíveis para que não acontecesse. Só que chegou uma
hora em que já não deu jeito, e tiveram de realizá-lo agora, no final do ano passado,
com salários pífios.

Onde  está  o  Aloísio?  Na  época,  ele  era  uma  interlocução  que  tínhamos  e
acompanhou de perto esses problemas. O que fez o sindicato dos jornalistas após a
saída dele em razão do término do seu mandato? Por que não entrou nessa questão
nem discutiu? Israel, pelo que entendi...

O presidente - Pergunte, professora.
A Sra. Ângela Carrato - Estou concluindo. Você diz que o caminho seria a TV Minas

tornar-se uma TV de interesse público? Você quer transformar uma possibilidade de
TV pública numa de interesse público? É isso que entendi? Obrigada.

O presidente - Profa. Ângela Carrato, não é que o governo enrolou o Ministério
Público. O problema é que o Ministério Público é que está enrolado com o governo, e
por isso não responde às demandas da sociedade e aos ajustes de conduta que são
preparados aí. Basta ver a intimidade que existe entre esses dois órgãos. Com a
palavra, o Sr. Luiz Antônio Zanon, do jornal Mosaico.

O Sr.  Luiz Antônio Zanon -  Queria expor uma questão que já apresentei até ao
Venício num debate no sindicato dos jornalistas. Ela seria endereçada a ele. O Brasil
é um país de demora autoritária. Estamos ainda promovendo resgates aqui agora. Há
muito o que recordar e reler no Brasil. Essa demora autoritária é muito insistente e
forte ainda hoje.

Em relação à mídia, queria saber do Venício como os conselhos de comunicação
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poderiam agir em determinadas situações. Por exemplo, vou apontar uma questão
concreta  que  acontece  bastante  no  interior  e  que  também  tem  acontecido  com
blogueiros. Há alguns anos o jornal Mosaico denunciou a ex-administração da cidade
de Itabira,  o governo que saiu de lá,  por  ter  comprado um único computador por
R$223.792,10.  Após  essa  denúncia,  o  ex-prefeito  processou  o  jornal  e  pediu
R$300.000,00  de  indenização  e  censura.  Na  inicial,  ele  não  apresentou  nenhum
documento para contestar matérias documentadas que foram publicadas pelo jornal.
Isso acontece e intimida muito as mídias regionais e locais nas cidades do interior.
Como  ocorre  em  todo  o  Brasil,  as  mídias  são  nutridas,  em  termos  de  verba
publicitária, em grande parte e medida pelo poder público. Esse dinheiro é investido
em mídias que são simpáticas aos governos. As mídias alternativas que não rezam
pela cartilha oficial, além de não terem essa verba, são penalizadas com processos,
aliás  pesadíssimos,  como foi  no  caso  do  jornal  Mosaico.  Aliás,  na  audiência  de
instrução, o Ministério Público não se fez presente. A liminar publicada no Diário do
Judiciário após a ação proibiu o jornal  Mosaico de divulgar charge ou fotografia do
governo de Itabira sob pena de multa diária de R$5.000,00, o que é um absurdo. Mais
ou menos na mesma época a UFMG estava numa querela com o Estado de Minas.
De acordo com a liminar que foi contra esse jornal, a multa diária seria de R$1.000,00
se publicasse outras questões. Ele estava publicando uma série sobre a UFMG.

Pergunto  ao  Venício  o  seguinte:  na  perspectiva  de  espalharem  conselhos  pela
cidade, porque começou um movimento muito forte nesse sentido, como um conselho
de comunicação agiria numa perspectiva de regular verbas publicitárias para diversas
mídias,  e  como  você  vê  a  questão  de  mídias  alternativas,  que  são  altamente
penalizadas pela Justiça? Há muitos casos disso no Brasil.

O presidente - Muito obrigado. Agora vou passar aos nossos debatedores. Se me
permitirem, bem rapidamente, quero pedir  a vocês que reflitam um pouco sobre o
conteúdo. Acabei de ver um texto do Laurindo Lalo Leal Filho, em que ele fala da
época da ditadura, ou previamente à ditadura, em que existia uma mídia que era mais
ousada,  que  fora  esquecida,  mais  que  a  da  atualidade.  Ou  seja,  como  está  a
atualidade do ponto de vista do conteúdo? Essa é uma questão.

Outra questão que nos parece por demais ofensiva aos fundamentos da verdade e
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da defesa dos direitos humanos é o conteúdo extremamente preconceituoso que se
coloca. Aqui o público é privado, acho que está difícil ainda dividir. Estou vendo tantas
instituições ditas públicas ou estatais  e as próprias TVs, as TVs universitárias,  as
chamadas TVs cultura,  cujo conteúdo é absolutamente privatista.  O que vejo é a
incitação,  muitas  vezes  na  estrutura  midiática,  de  um  discurso  absolutamente
ofensivo ao fundamento dos direitos humanos.

Vou dar o exemplo de um fato que aconteceu muito recentemente,  infelizmente
como está acontecendo no Brasil inteiro. Para minha tristeza, em minha cidade de
Uberaba,  um jovem fora assassinado recentemente pela polícia.  Quando colocam
que esse jovem tinha passagem pela polícia, que era suspeito de ter cometido algum
crime, ou seja, quando colocam esse rótulo de suspeito, todo o mundo admite que o
jovem pode ser assassinado. Houve confronto? Houve alguma atitude em legítima
defesa? Não, houve uma ação em que um jovem fora morto, e a justificativa é que,
eventualmente, ele era suspeito e, por ser suspeito, pode ser assassinado. Que tipo
de ação, eventualmente, ele teve? Porque correu para pegar uma arma, ele pode ser
assassinado? Vejo essa questão com tremenda inquietude. Se o tempo da ditadura
fora  forjado  por  uma  mídia  comprometida  com  os  interesses  imperialistas  e
dominantes,  apesar  desta  Assembleia  ter  refletido  -  realizamos  audiência  pública,
debatemos sobre os 50 anos do golpe, os elementos constitutivos que levaram o
golpe ao seio da mídia -, queria saber como vocês refletem sobre essa realidade.
Agradeço muito a oportunidade de estar participando deste evento. O Israel pediu-me
para falar primeiro.

O Sr.  Gabriel Priolli  -  Peço encarecidamente para falar  depois,  porque tenho de
pegar o avião daqui a pouco.

O presidente - Tem horário definido?
O Sr. Gabriel Priolli - Sim. Tenho de sair daqui a 20 minutos.
O presidente - Então o Israel fala 10 minutos. Fiquem tanto quanto vocês quiserem.

O Israel fala agora; depois será você, Gabriel.
O Sr. Israel do Vale - Há uma cidadã de 1 ano e 3 meses à minha espera. Perdoem-

me, mas vou ter de me ausentar por conta disso.
O Pedro pergunta sobre a situação das TVs comunitárias. Acredito que o Rodrigo já
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expôs  um  quadro  bastante  realista.  A  estrutura  é  muito  frágil.  É  uma  grande
oportunidade que a sociedade civil tem de fato ou, nesse processo, que se tentou
construir,  mas  não  adianta  você  dar  uma  outorga,  e  não  dar  condições  de
sobrevivência. A realidade das TVs comunitárias é muito dura, não existe fonte de
recursos.  Em  tese,  elas  não  poderiam  recorrer  ao  mercado,  mas  é  isso  que  as
mantém.

Elas são uma articulação entre organizações  da sociedade civil  nos  moldes do
Canal  da  Cidadania,  que  é  essa  experiência  que  vivemos  a  partir  de  agora,  se
soubermos aproveitar a oportunidade que está dada pelo governo federal, que é a
possibilidade de ter  um canal  por  município,  na  verdade,  capaz de transmitir  até
quatro programações.

Hoje  qualquer  município  do  Brasil  pode  requisitar  esse  Canal  da  Cidadania.  O
imperativo é que o município faça isso, e essas outorgas já estão pré-concedidas.
Cada  uma  dessas  programações  tem  uma  destinação.  Uma  programação  seria
voltada para o próprio município;  outra,  para o Estado;  e as  duas outras,  para a
sociedade civil. A sociedade teria de se articular em torno de ONGs, nos moldes que
mantêm  as  TVs  comunitárias,  aos  trancos  e  barrancos.  Aí  volta  a  questão  da
sustentabilidade: que bom poder ter um canal de televisão! Entretanto, como colocar
isso em operação e como produzir conteúdos de qualidade? No contexto de operador
de rede,  por exemplo, há algumas respostas possíveis,  mas precisamos qualificar
esse debate.

Quanto à questão da inauguração da TV, meu reconhecimento, Celeste, é ao ex-
governador  e ex-presidente  Tancredo Neves,  pela  iniciativa  de criar  uma rede de
televisão pública no Estado. A relevância que isso teve é inquestionável. É evidente
que isso foi fruto do processo de construção que emerge da sociedade. Não podemos
mais ter a ilusão, a inocência de que quem faz política pública é governo. Política
pública  é  responsabilidade  de  todos  nós.  O  governo  tem  um  papel  indutor.  Ele
implementa políticas públicas, faz a gestão dos recursos, estimula mais ou menos
determinadas áreas e corrige distorções, mas a sociedade não pode se eximir de sua
responsabilidade.  Quando  estamos  aqui,  estamos  ajudando  a  construir  política
pública  também.  O  que  o  ex-governador  Tancredo  Neves  fez  na  época  foi,  com
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absoluta certeza, acolher uma demanda da sociedade. Lamento que não se tenha
essa visão hoje, do ponto de vista do resguardo da importância de uma televisão
pública.

Respondendo  à  Ângela  Carrato,  de  fato,  herdamos  isso  da  sua  gestão.
Infelizmente,  talvez  tenhamos  conversado  menos  do  que  deveríamos,  nessa
transição. Só tenho dúvida se é possível fazer a leitura de que o interesse do governo
com  a  criação  da  Oscip  -  organização  social,  civil,  de  interesse  público  -  cuja
configuração jurídica é um pouco diferente em relação a uma ONG, de que o objetivo
principal  era privatizar o que de fato já estava privatizado,  porque a situação que
encontramos era de vinte e poucos funcionários públicos, vinte e poucos servidores.
Quer dizer, num contexto de 400 funcionários, se isso já não era a privatização, como
você está chamando, não vejo assim, pois não vejo muita diferença em relação ao
que encontramos. O que fizemos foi dar uma solução de governança que permitisse à
televisão ganhar agilidade. Os resultados que a televisão gerou nisso falam por si
sós. Entre outras coias, fizemos, por exemplo, o primeiro programa infantil da história
da Rede Minas, que, em 20 anos, não tinha conseguido avançar em direção a isso,
numa  frente  que  é  muito  importante,  por  todas  as  limitações  que  se  têm  e  que
conhecemos muito bem.

Para finalizar, quando falo de televisão de interesse público, refiro-me à importância
da autonomia da televisão pública. Se queremos que a televisão atue em favor da
sociedade, e não em favor de eventuais governos e partidos, e que ela cumpra um
papel  de  política  de  Estado,  e  não de  governo,  temos  de criar  instrumentos  que
permitam essa autonomia a ela. Primeiro, do ponto de vista das fontes de recursos.

Tocando no tema que a Celeste levantou, não vejo a possibilidade de que se tenha
uma  solução  em  linha  reta.  Acho  que  um  conjunto  de  fatores  pode  viabilizar  a
independência financeira do sistema público de radiodifusão e que precisamos ter
clareza de que, quanto maior for a capacidade da sociedade em intervir na dinâmica
das decisões, por meio de conselhos curadores, de fato atuantes e deliberativos, por
meios de ouvidorias, etc., maior será a autonomia.

É isso que venho chamando de TV de interesse público, que atua em favor dos
interesses  do  cidadão,  e  não  dos  interesses  dos  partidos  dos  governantes,  dos
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grupos de interesses de cada momento. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns à
Assembleia por promover essa discussão importantíssima.

O presidente - Obrigado. Passo a palavra ao Sr. Gabriel Priolli.
O Sr. Gabriel Priolli - Serei bem rápido. Primeiramente, falarei sobre uma questão

mais  simples:  ouvidoria.  Defendo  a  ouvidoria  em  todo  e  qualquer  veículo  de
comunicação, defendo os conselhos de usuários, de telespectadores ou de leitores.
Talvez não os defenda em todos, mas pelo menos nos grandes veículos. Com certeza
absoluta,  em todo e qualquer  veículo público  ou  estatal  de  comunicação,  deveria
haver ouvidoria e conselhos. É fundamental um processo absoluto e indispensável de
aproximar  a  sociedade civil  e  fazer  com que ela  se apodere desses canais  e  se
empodere dessa mídia pública.

Aquele tema sobre a TV interessante, uma TV chata, é uma discussão muito, muito
relevante. No campo público, na televisão pública, de modo geral, o povo costuma
fazer de conta que ela não existe. Ficam escudando-se, um pouco, na argumentação
da relevância dos conteúdos que são passados e descuidando-se,  um pouco,  do
formato eventual, etc.

A televisão pública jamais poderá competir,  efetivamente, em atratividade com a
televisão  comercial,  na  medida  em  que  a  televisão  comercial  é  quase  100%  de
entretenimento e, para se fazer esse entretenimento, frequentemente não tem limites,
fazendo apelações com grande frequência. A televisão pública não pode fazê-las e,
para  ocupar  sua  grade  com  entretenimento,  deixa  de  fazer  o  serviço  público  da
informação e do debate. Por exemplo, qual é exatamente o programa de debate que
temos  hoje  numa grande  rede  de  televisão?  Televisão  pública  tem  programa de
debate e deve fazer a obrigação dela. E é mais interessante assistir a quê? A uma
novela,  a  um  filme  ou  a  um  debate?  Bem  objetivamente,  essa  dimensão  de
entretenimento é central na televisão e é frequentemente desqualificada, como se
entretenimento fosse uma função menor, como se prover lazer, prover diversão, fosse
uma função social menos relevante que a outra. Há muito mito em relação a esse
assunto. Esse é um diálogo que precisa ser aclarado, e a televisão pública precisa
refletir  melhor  sobre sua programação. Ela é um pouco “principista”  em relação a
alguns temas. Acho que isso é equivocado, tem de haver flexibilidade.
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Quanto à questão de televisão pública em outros países que podem ser modelos, o
modelo  é  uma  coisa  complicada,  um  modelo  único  de  televisão  pública  é  algo
complicado. Falamos sempre, historicamente, em BBC. A BBC é a melhor televisão
pública do mundo, só que era a BBC dos anos 30. Foi um modelo de televisão que,
praticamente, inaugurou a televisão na Europa. A televisão na Europa nasceu pública
e  foi  pública  durante  muitas  décadas,  até  que  o  primeiro  interesse  privado  se
imiscuísse nessa área. Quando surgiu a televisão privada na Europa Ocidental,  a
pública já era totalmente consolidada, hegemônica. Ela cumpria todas as funções,
fazia novela, entretenimento, cultura, debate, informação, tudo, e já tinha liderança de
audiência. A televisão privada entrou complementarmente.

No caso do Brasil, é o inverso. Temos uma televisão pública retardatária em relação
à comercial. Ela nunca teve recurso para fazer isso e surge falando com o público
telespectador, que é absolutamente caudatário, paciente, quem sabe?, de uma linha
de  programação,  de  uma  visão  de  programação  que  é  dada  pelas  emissoras
comerciais. Não dá para competir com as emissoras comerciais, não dá para jogar no
mesmo campo de jogo. Esse é um problema sério.

Quanto à questão da posse de emissoras por grupos religiosos, sou contra. Na
televisão aberta,  isso  é  proibido,  a  legislação vedaria,  porque não se  pode fazer
proselitismo religioso em radiodifusão; no entanto é dessas coisas que no Brasil não
se podem, mas se podem. Então, pessoalmente, sou contra isso. Agora, não vejo
nenhum problema em que grupos religiosos possam fazer programação de canais
religiosos para distribuir  na TV paga com uma oferta possível  de conteúdo,  entre
outros tais. Acho anômalo esse uso na TV aberta, mas é muito mais ilegal emissoras
de  televisão  concedidas  a  determinados  grupos  fazerem  o  arrendamento  de  sua
grade de programação para grupos religiosos. Isso é o fim da picada! E é totalmente
tolerado no setor das comunicações, em que a regulação, infelizmente, e o controle
são  feitos  pelo  próprio  segmento.  Na  verdade,  a  televisão  comercial  controla  os
processos legislativo e regulatório na área. Vamos falar as coisas bem claramente.
Isso é feito historicamente, por isso é difícil muitas coisas andarem.

Aqui a questão é a respeito do que falei, de que estamos atrasados em relação à
inclusão de mídias digitais e o que deve ser feito. Acho que a televisão precisa se
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desenvolver,  sobretudo agora,  no ambiente analógico.  Brinquei  que vamos para o
século XXVIII. Está previsto que teremos uma migração para a TV digital, começando
em 2015 e terminando em 2018. Até 2019, teoricamente, serão desligadas todas as
televisões analógicas, e todo o sistema digital estará disponível. Todas as televisões
no Brasil serão digitais.

Muito bem, o sistema digital permite que se veiculem não apenas sinais de áudio e
vídeo,  mas  também  sinais  de  dados,  o  que  abre  a  possibilidade  de  haver
interatividade,  troca  de  informação.  É  a  possibilidade  de  que  ele  seja  um  canal
dialógico. Isso vai demorar tempo para se desenvolver e acarretará investimentos. A
integração  da  plataforma  de  televisão  com  as  plataformas  digitais,  com  os
computadores  e  com a  plataforma móvel,  é  urgente,  pode e  precisa  ser  feita  na
televisão pública, assim como a televisão comercial está tratando de fazer. A televisão
comercial está mais avançada nesse processo - não tanto quanto deveria - que a
televisão pública.

Finalmente, sobre o conteúdo, é a mesma questão da TV interessante e da TV
chata. Acho que temos de fazer uma reflexão a respeito desse assunto. Quanto à
expectativa de que a TV pública cumpra sua função social, que dê tudo aquilo que as
outras televisões não dão, acho que o problema dela é maior que esse. Ela tem de
dar tudo aquilo que as outras não dão, mas de forma tão interessante quanto estas.
Aí, o problema não é tanto da escolha dos conteúdos, mas do tratamento e da forma
como abordá-los. E não vamos tergiversar muito a respeito.  Queremos inovação?
Queremos experimentação? Queremos avanços? Queremos linguagem? Queremos
uma televisão pública maravilhosa? Muito bem, precisamos de dinheiro, e isso não
será feito sem financiamento. Experimentar pode dar ou não certo. Então, é preciso
jogar dinheiro a fundo perdido para errar, enfim, jogar tudo fora para começar tudo de
novo até acertar. Essa função tem de ser feita pela televisão pública? Sim, mas para
isso ela precisa ter recursos. Em muitos lugares, ela não consegue pagar a conta de
luz. Há uma televisão pública - vou declinar-me de citar o nome - que foi durante bom
tempo custeada por outra televisão pública. A televisão pública de um determinado
estado importante desta Federação foi custeada por outra televisão pública de outro
estado, que tinha interesse em colocar o seu sinal naquela praça. Veja este absurdo:
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uma televisão que deveria ser custeada pelo estado foi custeada pelo contribuinte de
outro Estado.

São esses absurdos que existem nessa área. O meu querido companheiro de luta
Rodrigo Lucena relatou que há um problema sério de prevalência da União. Ao longo
dos anos, os segmentos autônomos se uniram, trabalharam e fizeram parceria com
os governos, apoiaram projetos na expectativa de também serem apoiados em seus
pleitos,  ou  seja,  eles  se  associaram  ao  governo  para  respaldar  politicamente  o
surgimento da EBC e da TV Brasil. Esse evento foi um sucesso. A partir de então, a
TV Brasil passou a ter uma centralidade no sistema, o que se confunde com a própria
criação  da  sua  rede,  do  seu  trabalho,  da  sua  ideia  de  fazer  televisão,  com  a
representação política do segmento. De certa forma, por ser a maior e mais poderosa
emissora  ligada  ao  governo  federal,  ela  teve  uma  prevalência  política  que
enfraqueceu o conjunto do segmento.  É muito importante separar as  águas:  uma
coisa  são  emissoras  produzindo,  outra  coisa  são  instituições  representativas  das
emissoras fazendo um papel de articulação e pressão políticas, que muitas vezes
devem ser  feitas  contra o próprio governo.  E aí  não pode haver  nenhum tipo de
amarra institucional que impeça a realização desse trabalho.

Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Precisarei sair
daqui a pouco.

O presidente -  Nós é que agradecemos, Prof.  Gabriel  Priolli.  A sua participação
enriquece muito o nosso encontro e fortalece a nossa luta pela democratização da
mídia. Com a palavra, a Sra. Bia Barbosa.

A Sra. Bia Barbosa - Tentarei ser breve, porque são muitos os questionamentos. A
Alessandra comentou sobre as medidas que podem ser empreendidas para tornar as
TVs  privadas  mais  plurais,  de  forma  a  abrangerem  uma  diversidade  de
posicionamentos políticos e culturais. Você perguntou sobre os conteúdos em casos
de violação de direitos humanos praticada pela mídia.

Precisamos garantir  o  respeito,  por  parte do conjunto  do sistema midiático,  das
regras previstas na Constituição Federal. Para tanto, é preciso regulamentá-la. Vocês
fizeram  um  debate  sobre  projeto  de  lei  de  iniciativa  democrática  que  apresentou
propostas  para  regulamentar  a  televisão.  Não  podemos  ir  à  Justiça  sempre  que
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houver  violação  dos  direitos  humanos  praticada  pelos  meios  de  comunicação  e
esperar 10 anos por uma decisão para responsabilizar a emissora.

O Ministério das Comunicações poderia posicionar-se de forma administrativa ou
criar  um  órgão  regulador  que  dê  respostas  efetivas  e  rápidas  em  casos  de
descumprimento  das  regras  mínimas  estabelecidas  para  o  funcionamento  da
radiodifusão, como existe em vários países. Isso não é considerado um atentado à
liberdade de expressão. Da mesma forma, Alessandra, esse órgão regulador poderia
garantir a veiculação de produção independente, de produção regional, como prevê a
Constituição Federal.

A França faz  um tipo  de  monitoramento  no  conteúdo de todas as emissoras e
minuta o tempo de fala no jornalismo dos diferentes grupos políticos, seja bloco de
governo, seja bloco de oposição ou partidos independentes. Ao final do ano, o órgão
regulador envia às emissoras um balanço dizendo: “Vocês estão dando muito espaço
para o governo; vocês estão dando muito espaço para a oposição”. E esse espaço
tem de ser plural.  Ninguém acha que na França haja cerceamento à liberdade de
imprensa, mas há um órgão regulador que acompanha e toma esse tipo de medida.

Precisamos  avançar  e  desconstruir  essa  ideia  que  os  próprios  meios  de
comunicação  criaram  com  tanto  esforço  aqui  no  Brasil,  transformando  qualquer
possibilidade de regulação em censura, em cerceamento à liberdade de imprensa e
de expressão.  Num sistema regulado é  que efetivamente conseguimos garantir  a
diversidade  e  a  liberdade.  Isso  dialoga  com  a  pergunta  feita  sobre  a  televisão
interessante e chata. O Priolli nos trouxe alguns elementos.

Também acho que não podemos ser “principistas” nessa discussão, Gabriel. Por
exemplo, é muito interessante que a própria EBC veicule a série C do futebol, que
não teria jamais espaço na TV comercial, pois sabemos como são feitos os contratos
de cessão de direitos de transmissão de jogos no País. Além disso, tem uma questão
de  diversidade  regional  fortíssima  na  transmissão  da  série  C  do  futebol,  que  é
transmitida por uma televisão pública hoje.

Portanto, esse debate precisa ser feito, precisamos nos encontrar em outros países.
A própria  BBC, o sistema público  francês,  alemão e  espanhol  têm programas de
entretenimento que dialogam com os interesses da população. Agora, eles não irão
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jamais fazer um programa de entretenimento que trate a mulher como objeto e que
nas  suas  piadas  promova  práticas  homofóbicas,  racistas,  machistas  e
preconceituosas para com as pessoas com deficiência. Entretenimento não precisa
ser exatamente o que vemos na TV comercial. Há formas e formas de fazer isso, e
acho que cada TV pública deve encontrar essa resposta.

A pergunta  da  Lidyane é  se a EBC efetivamente é  uma emissora pública  e se
haveria  um  marketing político-eleitoral  no  conteúdo  da  emissora.  Acho  que  esta
realidade  acontece  em  muitas  emissoras  estaduais  hoje  no  Brasil:  a  de
transformarem seu conteúdo em um espaço quase de promoção de determinado
governador de plantão naquele momento. Em relação à EBC, preocupa-me menos
isso,  e  mais,  o  quanto  ela  faz  jornalismo,  por  exemplo,  parecido  com  os  meios
comerciais. É menos uma questão de propaganda do governo e mais uma questão
de  repetição  do  modelo.  Então,  o  jornalismo  da  EBC  muitas  vezes  poderia  se
diferenciar, citando o exemplo da cobertura das manifestações do ano passado. Na
verdade,  faz  um  jornalismo  muito  parecido  com  o  dos  meios  comerciais,
principalmente porque quem dirige o conteúdo das emissoras da EBC são pessoas
que vieram da mídia  privada e  que têm uma reflexão muito  pequena sobre esse
ethos público que comentei em minha fala.

O conselho curador da EBC tem cumprido um papel interessante nesse sentido. Foi
ele  que  fez  uma  discussão  muito  intensa  durante  mais  de  um  ano  sobre  a
necessidade de retirada da veiculação da EBC da transmissão de uma missa que
passava todos os domingos nessa emissora. Agora, em seu lugar,  vai passar um
programa  religioso  com  diversidade  regional,  tratando  de  todas  as  religiões  que
existem no Brasil. Ou seja, não é que não se possa falar de religião, mas vamos falar
sem fazer proselitismo religioso e sem favorecer uma ou outra religião. Acho que o
conselho tem sido uma porta de diálogo para a sociedade em relação a isso, mas, de
fato, a EBC ainda carece de um caráter efetivamente público, principalmente porque
o  seu  financiamento  está  atrelado  ao  governo  federal  e  porque  ela  responde
diretamente à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Esses dois
elementos  são  as  principais  linhas  que  ligam  uma  emissora,  que  deveria  ser
efetivamente pública, ao governo federal.
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Creio  que  o  Rodrigo  trouxe  várias  questões  para  discutirmos.  Queria  fazer  um
comentário  rápido  sobre  a  crítica  que  ele  fez  à  taxa  criada  para  o  fomento  da
radiodifusão pública, que está indo diretamente para financiar a EBC. Gostaria de
trazer uma outra crítica a esse processo. Não só a taxa está sendo destinada para o
financiamento da EBC como parte desse financiamento que hoje está sendo colocado
em juízo, como foi colocado aqui, está sendo usado para fazer superávit primário. As
emissoras  públicas  carecem  de  recursos  para  o  seu  financiamento.  A EBC,  por
exemplo, ganhou na Justiça uma decisão para liberação dos recursos da TIM, que
seriam uma parte desse fundo de R$1.500.000.000,00 citado aqui. E esses recursos
não são repassados para a emissora, porque o governo está usando-o para fazer
superávit primário. Então, isso é de uma inadmissibilidade gritante em um cenário em
que você não tem recurso para fazer comunicação pública no Brasil.

Em relação à destinação dos canais, da faixa de 700MHz. O Rodrigo também citou
que o problema já tinha sido resolvido para os canais da União. Não fiz distinção em
relação a isso.  Por  exemplo, a crítica que a Abepec -  Associação das Emissoras
Educativas e Culturais - traz é permanente.

Esta semana, houve uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia
da Câmara, da qual participamos, e o Pedro Osório, que é o presidente da Abepec,
reforçou:  não  está  garantido  o  espaço  para  essas  emissoras  no  processo  de
digitalização da faixa de 700MHz, muito menos para a criação de novos canais, que
foram previstos no decreto da TV digital, como o Israel citou, o Canal da Cidadania.
Então, se não há espaço nem para os canais que já existem, imaginem o que está
previsto  ou  não previsto  para  os  canais  que deveriam ser  criados,  por  causa do
decreto da TV digital. Não há espaço garantido a eles.

Concluindo,  essa  incompreensão  que  a  sociedade  tem  da  importância  das
emissoras públicas e do papel que a comunicação pública poderia criar não é culpa
da sociedade, e, sim, das opções históricas e políticas que foram feitas, ao longo da
trajetória  do  País,  e  que  não  permitem  que  o  conjunto  da  comunicação  pública
chegue  à  população  brasileira  como  um  todo.  Se  a  população  não  conhece  a
comunicação pública, como esperar que ela defenda a sua importância, se o sinal
não chega à sua casa, se as emissoras vivem com dificuldade para pagar a conta de
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luz - como o Priolli falou -, se não há nenhum tipo de investimento para melhorar a
qualidade do seu conteúdo e se dependem, muitas vezes, única e exclusivamente do
sistema  de  TV  por  assinatura  para  chegar  à  sua  casa?  Como  esperar  que  a
população  brasileira,  que foi  educada  para  assistir  a  um  determinado  modelo  de
televisão,  que  foi  acostumada,  que  foi  direcionada  para  isso,  vá  defender  a
comunicação pública, se ela não a conhece?

Então, parte do nosso esforço é garantir, justamente, o fortalecimento do sistema,
porque  é  o  ovo  ou  a  galinha.  O  que  vem  primeiro?  Precisamos  garantir  o
fortalecimento do sistema para que a população venha a reconhecê-lo e a reivindicá-
lo. Países vizinhos ao Brasil já deram exemplos nesse sentido, ao aprovarem uma
legislação garantindo 1/3 do  espectro  para a  comunicação pública  e  comunitária.
Hoje, no Brasil, estamos à margem desse sistema, mas poderíamos nos espelhar, de
alguma forma, nessas iniciativas para garantirmos isso para o Brasil.

Finalizando, gostaria de reforçar o convite para participarem do Fórum Brasil de
Comunicação  Pública,  que  tem  como  objetivo  central  o  fortalecimento  e  a
reorganização do campo, que, como já foi dito por várias pessoas, está desarticulado
e carecendo de rearticulação.  A contribuição da Profa. Ângela vai  ser muito bem-
vinda, não somente sua tese, mas suas reflexões.

Nesta terça-feira,  o evento será em Brasília,  mas será transmitido pela internet.
Então,  quem  quiser  entrar  na  página  do  evento,  na  página  do  Facebook,  é  só
procurar  I  Pré-Fórum  Brasil  de  Comunicação  Pública:  lá  há  um  link  para  a
transmissão  on-line, na  terça-feira,  das  9  às  18  horas,  no  Interlegis,  em  Brasília.
Contamos com a contribuição de vocês  on-line.  Estamos fazendo um esforço muito
grande para conseguir levar pessoas para Brasília, em novembro, para que, de fato,
esse fórum seja o primeiro passo nessa rearticulação do setor, para defender seus
interesses  e  os  da  sociedade  brasileira.  Muitíssimo  obrigada  pelo  convite,  a
Intervozes agradece. Estamos super à disposição para esse debate.

O presidente - Muito obrigado, jornalista Bia Barbosa. Quero falar um pouco sobre
essa reflexão final que você fez, da culpabilidade da sociedade, porque sou parte
daqueles que acreditam e têm o maior orgulho das ações do governo federal e de
suas  várias  políticas  públicas:  Minha  Casa  Minha Vida,  universidade,  Pronatec  e
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muitas outras ações. Mas digo que não me sinto culpado, e, sim, indignado porque o
Ministério  das  Comunicações  ainda  trata  dessa  forma  a  comunicação  no  Brasil,
inclusive com um ministro que é do PT. Ele está aquém da dimensão histórica e da
responsabilidade que tem com este país. Preciso deixar registrado isso aqui,  com
toda  a  indignação  da  minha  vida,  porque  esperava  -  e  quero  do  meu  partido  e
daqueles  que  o  representam  -  caminhar  no  rumo  das  transformações  e  da
consolidação do Estado Democrático de Direito. Entendo que, lamentavelmente, não
conseguimos ainda colocar lá alguém que possa fazer o que estamos fazendo aqui.

Com muito prazer, passo a palavra para o Prof. Venício de Lima, para responder às
questões e fazer  suas considerações finais.  Libero a Bia,  porque sei  que precisa
viajar agora; entendemos muito bem essa situação. Boa viagem. Muito obrigado.

O Sr. Venício de Lima - Vou usar meu tempo para responder três questões da forma
mais rápida que eu puder. O Aloísio pergunta se acho que os conselhos, como órgãos
auxiliares ou do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, em nível estadual, eram um
bom caminho. O Luiz Antônio Zanon pergunta de que forma um eventual conselho
poderia interferir nessa disputa entre uma imprensa alternativa e o órgão executivo
municipal ou estadual.

Minha resposta é óbvia. É claro que acredito ser esse um bom caminho. Não é o
ideal, mas é um bom caminho. No que diz respeito às competências dos conselhos,
salvo  legislar  sobre  radiodifusão,  tudo  o  mais  é  possível,  porque  não  é
inconstitucional. Vai depender da capacidade de articulação em cada local, em cada
nível de criação do conselho e de estabelecer suas competências. Na experiência
que temos, até hoje, dos projetos apresentados e dos dois pouquíssimos conselhos
que  estão  funcionando  no  âmbito  estadual,  essas  competências  são  ligadas,
vinculadas  aos  planos  regionais  de  comunicação,  o  que  significa  interferir  na
alocação dos recursos públicos, publicitários  ou não -  há outros -,  na distribuição
desses recursos para os diferentes tipos de mídia.

Não quero deixar de dar meu pitaco na questão da TV interessante  versus a TV
chata. A primeira coisa que quero dizer é que sou radicalmente contra o estilo Diogo
Mainardi de discutir as questões da área. A segunda coisa é que interessante e chato
não são dados fixos do vocabulário, da linguagem humana. O que é interessante e o
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que é chato  é  construído  historicamente.  Num país  que tem o  controle  da  mídia
pública, portanto, do debate público em mãos privadas desde a década de 1930 do
século passado, a definição do interessante e do chato em termos de televisão é feita
por esses interesses. Vou dar um exemplo óbvio, que é a temática do futebol. Na
legislação argentina recente, as emissoras públicas têm o direito de transmissão das
partidas oficiais da seleção argentina. Isso certamente vai ser muito interessante para
o povo argentino. Não tem nada a ver com ser interessante e ser chato. Então, acho
que esta é uma forma de redução da questão a um apelo anedótico que, do meu
ponto de vista, é absolutamente inadequado.

Do ponto de vista que o deputado defendeu, quero fazer apenas três observações.
O conteúdo da mídia atual é ofensivo aos direitos humanos? Não só é como provoca,
conclama a violação deles. Uma apresentadora do SBT recentemente conclamou a
ação pública para justiça com as próprias mãos em relação àquele episódio lá no Rio
de Janeiro. Isso é do conhecimento público. Mais do que isso, acho que, em relação
especificamente aos direitos humanos e à questão geral da violência - tenho usado
esta expressão -, a mídia é de uma alteridade cínica, porque ela trata essas questões
como  se  não  tivesse  nada  a  ver  com  isso  e  não  estimulasse  a  violência.  Está
fartamente documentado em pesquisas feitas no Brasil e fora dele que o conteúdo
violento  provoca  violência.  Então,  a  grande mídia  não só  é  ofensiva  aos  direitos
humanos  como,  do  meu  ponto  de  vista,  conclama  a  essa  ofensividade  e  ao
desrespeito aos direitos humanos.

O segundo ponto é que, no conteúdo da mídia atual - e temos vários casos que
comprovam isso -, ela se exime de cumprir um preceito constitucional do art. 5º em
relação aos direitos humanos, que é a presunção da inocência. A mídia trabalha com
a presunção da culpa.  Na Ação  Penal  nº  470,  isso  ficou  absolutamente  evidente
desde o primeiro momento. O mais interessante é que a grande mídia não só faz isso
como  o  justifica  em  editoriais  dizendo  que  a  presunção  da  inocência  é  um
procedimento legal, e não, um procedimento jornalístico. Isso é fato.

Vou fazer a terceira observação. Além disso tudo, a nossa mídia cada vez mais tem
praticado um tipo de jornalismo que não é só opinativo e editorializado, pois o tempo
todo ele é partidarizado, mesmo na grande mídia impressa e na cobertura local, do
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jornalismo  local.  Falo  isso  em  relação  ao  jornalismo  das  emissoras  líderes  de
audiência em Belo Horizonte, pois estive recentemente por seis meses e vi isso. Em
Brasília, por exemplo, o enquadramento é partidarizado, e as notícias são o tempo
todo  editorializadas.  Além  de  a  notícia  ser  editorializada,  ela  é  seguida  por  um
comentário do apresentador, que geralmente também é partidarizado. Em relação ao
conteúdo da mídia atual, o senhor até citou texto do Prof. Lalo, da USP. Queria fazer
essas observações.

Por fim, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e ter
participado deste debate. Muito obrigado. Boa tarde a todos.

O presidente - Quero agradecer ao Prof. Venício de Lima.
A Sra. Lidyane Ponciano - Queria quebrar o protocolo antes de o senhor encerrar e

serei muito breve.
O presidente  -  Você é  uma das  pessoas  mais  importantes  na realização deste

debate. Quero também citar o Paulo Barcala, pois vocês foram fundamentais. Quero
agradecer  a toda a equipe do meu gabinete e à da Assembleia de Minas.  Vocês
foram decisivos para o sucesso deste encontro. Certamente as reflexões feitas aqui
vão contribuir para os próximos passos que precisamos dar. Quero agradecer a vocês
que vieram, participaram e debateram. É uma alegria. A Lidyane tem todo o direito de
se manifestar na conclusão dos nossos trabalhos.

A Sra. Lidyane Ponciano - Desculpem-me a quebra do protocolo. Quero agradecer
imensamente, em nome do comitê do FNDC e de todas as entidades parceiras, à
Assembleia  por  ter  acolhido  nossa  sugestão  para  realizar  este  ciclo  de  debates.
Quero agradecer  à Mesa e ao presidente da Assembleia por  nos terem acolhido.
Também agradeço principalmente ao senhor, deputado Adelmo Carneiro Leão, pois
nos deu atenção especial na questão da democratização da comunicação, bem como
acompanhou e tem acompanhado de perto todos os passos que temos dado em
Minas Gerais. Agradeço à GPI, que se desdobrou para fazer este ciclo, pois já estava
acontecendo um grande ciclo de debates aqui. Mesmo assim, a GPI conseguiu que
este  evento  fosse  um  sucesso.  Esperamos  que  o  ciclo  de  debates  sobre  a
democratização da comunicação faça parte do calendário fixo da Assembleia, quem
sabe. Obrigada.
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O presidente - Quando a tarefa termina, alguns dizem: “Saio com a consciência
tranquila do cumprimento do dever”. Saio com o sentimento do dever tranquilo, mas
com a consciência  absolutamente  intranquila  de  tantos  problemas e desafios  que
temos pela frente. A nossa intranquilidade e o sentimento de que não estamos na
posição de conforto é que nos movem a seguir em frente e a lutar por este Brasil.
Sonhamos com um Brasil possível, mais justo, solidário, próspero e verdadeiramente
democrático. Quero agradecer muito a todos que contribuíram para este momento
extraordinário e enriquecedor da Assembleia de Minas.

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifesta  seus
agradecimentos  aos  expositores,  às  autoridades,  aos  telespectadores  da  TV
Assembleia e ao público em geral.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 14,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2014

Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio  e Lafayette de Andrada, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 promover a entrega dos votos de congratulações aos policiais
militares lotados na 3ª Companhia de Missões Especiais e no 36° Batalhão da PMMG
pela  participação  em  operação  que  resultou  na  apreensão  de  quase  55kg  de
maconha,  no  dia  21/1/2014,  em  Lagoa  Santa,  no  termos  do  Requerimento  n°
6.988/2014.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no
Diário do Legislativo em 29/3/2014: ofício da Sra. Isabel Pereira de Souza, diretora-
presidente da Prodemge; do Sr. Cylton Brandão da Matta, chefe da Polícia Civil de
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Minas Gerais (2); do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria
Institucional  da PMMG e do Cel.  PM Elias Perpétuo Saraiva,  comandante da 10ª
Região da PMMG. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das
quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos
de Lei nºs 1.278/2011 e 4.585/2013, em turno único (deputado Leonardo Moreira);
1.347/2011, no 2º turno (deputado Lafayette de Andrada); 4.032/2013, no 1º turno
(deputado Lafayette de Andrada);  Projeto de Lei  Complementar nº  38/2013,  no 1º
turno (deputado Leonardo Moreira). A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião  para  ouvir  os  policiais  militares  lotados  na 3ª  Companhia  de  Missões
Especiais  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais-Lagoa  Santa:  Ten.  PM
Lusérgio Basílio Estanislau; 3º Sgt. PM Wallacy Angelo Batista; 3º Sgt.  PM Senilo
Rodrigues  da  Cruz;  Cb.  PM  Adair  Ferreira  dos  Santos;  Sd.  PM  Edgar  Junio  G.
Quintão; Sd. PM Sérgio Barbosa Dantas; Sd. PM Francismar dos Santos Teixeira; Sd.
PM Gustavo dos Santos; Sd. PM Lenimark Ribeiro dos Santos; Sd. PM Rafael Joatan
de Souza Gomes; o 1º-Ten. PM José Geraldo da Silva, da 181ª Companhia de Polícia
Militar; e os policiais militares lotados no 36º Batalhão da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais-  Vespasiano:  2º  Sgt.  PM Davy Kane Sant  Ana Abel;  1º-Sgt.Wallace
Lazaro R. Lopes; Sd. PM Gilberto Mariano dos Anjos; Sd. PM Romney Carvalho R.
Gonçalves; Sd. PM Marcilio Francisco Raphael; Sd. PM Fabricio Julio de Assis; Sd.
PM Luiz  Antônio  Gomes  Pereira;  Cb.  PM Eduardo de  Rezende Quilião,  que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Cabo  Júlio,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº
4.763/2013  (relator:  deputado  Leonardo  Moreira),  que  recebeu  parecer  por  sua
aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 7.422 a 7.425; 7.463 a 7.467/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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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  9.417/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Lafayette  de  Andrada,  Sargento
Rodrigues e do deputado Cabo Júlio, em que solicitam sejam realizadas visitas da
Comissão  de  Segurança  Pública  aos  depósitos  de  armas  da  Subsecretaria  de
Administração Prisional de Minas Gerais em Ribeirão das Neves e em Juiz de Fora;

-  nº  9.418/2014,  dos  deputados  João  Leite,  Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de
Andrada  e  Cabo  Júlio,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  da  Comissão  de
Segurança  Pública  à  Central  de  Tornozeleiras  Eletrônicas  da  Subsecretaria  de
Administração Prisional de Minas Gerais;

- nº 9.419/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  entrega  das  manifestações  de
aplauso aos policiais militares 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, nos
termos do Requerimento nº 7.424/2014;

-  nº  9.420/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a convocação
dos  180  candidatos  excedentes  ao  cargo  de  perito  criminal  do  concurso  público
realizado no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

-  nº  9.421/2014,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja encaminhado ao
governador do Estado e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar pedido de
providências para a convocação dos cabos BM que possuem oito anos de efetivo
serviço na graduação para cursar o Curso Especial de Formação de Sargentos, ainda
em 2014, tendo em vista que se foram convocados somente no ano de 2015 contarão
com praticamente 10 anos de efetivo serviço na graduação e serão prejudicados em
virtude da transição dos critérios legais para promoção;

- nº 9.422/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão  de  Segurança  Pública  para  entrega  de  votos  de  congratulações  aos
policiais militares lotados na 10ª  Cia. PMMG e aos agente federais lotados na 4ª
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Delegacia Metropolitana de Polícia Rodoviária Federal pela participação em operação
na BR-381, em Sabará, que prendeu um homem que portava aproximadamente 50kg
de pasta base de cocaína, nos termos do Requerimento nº 7.229/2014;

-  nº 9.423/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos para discutir,
em audiência pública, a violação dos direitos e garantias fundamentais e os possíveis
crimes praticados pelo Sr. Hamilton Joaquim da Silva, delegado de Polícia Judiciária
de Juiz de Fora, em desfavor de policiais militares do 2º BPM, durante o atendimento
de ocorrência em que um infrator estava armado e foi alvejado por disparo de arma
de fogo.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
9.424/2014, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Segurança Pública para discutir, em audiência pública, o aumento dos
crimes violentos 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, 8 de abril de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/4/2014
Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Montes Claros, os deputados

Paulo Guedes, Carlos Pimenta (substituindo o deputado Romel Anízio, por indicação
da liderança do BAM) e Luiz Henrique (substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o presidente, deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir a
viabilidade de criação e implantação de uma central de abastecimento - CeasaMinas
-,  no  Município  de  Montes  Claros,  região  Norte  de  Minas  e  a  discutir  e  votar
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proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  os  Srs.  Eduardo  Madureira,  vereador  do  Município  de  Montes  Claros,
representando  o  Sr.  Antonio  Silveira  de  Sá,  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Montes Claros; Ricardo Peres Demichaeli, gerente regional da Emater, representando
José Ricardo Roseno, presidente dessa empresa; Marco Túlio Pelaquin, coordenador
regional do Instituto Mineiro de Agropecuária em Montes Claros, representando Altino
Rodrigues  Neto,  diretor-geral  desse  instituto;  Edilberto  José Silva,  diretor  técnico-
operacional  da  CeasaMinas  Contagem;  Wilson  Guide,  chefe  do  Departamento
Técnico  da  CeasaMinas;  Adenilson  Leite  dos  Santos,  presidente  do  Conselho  de
Desenvolvimento  Rural;  Sebastião  Ildeu Maia,  vereador  e secretário  municipal  de
Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e Agricultura de Montes Claros; Adilson
Ferreira  dos  Santos,  lojista  da  Ceanorte;  João  Simael  da  Silva,  presidente  do
Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Montes  Claros;  e  Gedir  Santos  Ferreira,
presidente da Federação dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais de
Minas  Gerais,  de  Janaúba,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
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  dos  deputados  Paulo  Guedes,  Luiz
Henrique e Carlos Pimenta:

-  nº  9.475/2014,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  dessa  comissão  no
Município de Montes Claros para discutir, em audiência pública, as políticas públicas
para o enfrentamento da seca no Norte de Minas;

- nº 9.476/2014, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério de Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  uma
unidade da CeasaMinas no Município de Montes Claros, tendo em vista a grande
demanda de logística e abastecimento para a produção de alimentos na região Norte
de Minas;
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- nº 9.477/2014, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  uma
unidade da CeasaMinas no Município de Montes Claros, tendo em vista a grande
demanda de logística e abastecimento para a produção de alimentos na região Norte
de Minas;

-  nº  9.478/2014,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  bancada  mineira  no
Congresso Nacional pedido de providências para a implantação de uma unidade da
CeasaMinas no Município de Montes Claros, tendo em vista a grande demanda de
logística e abastecimento para a produção de alimentos na região Norte de Minas; e

- nº 9.479/2014, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério de Agricultura,
Pecuária  e Abastecimento pedido de providências  para a suspensão da Instrução
Normativa  nº  3,  de  2014,  da  Secretaria  de  Defesa  Agropecuária,  que  viabiliza  a
importação de frutas do Equador, o que pode trazer prejuízos para os fruticultores de
todo o País.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Inácio Franco - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/4/2014

Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal de Montes Claros os deputados
Luiz Henrique, Carlos Pimenta (substituindo o deputado Tiago Ulisses, por indicação
da liderança do BAM) e Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Elismar Prado,
por indicação da liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Luiz Henrique, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros  da  comissão  presentes.  Registra-se  a  presença  do  deputado  Paulo
Guedes.  A presidência  informa que a reunião  se destina a debater  os  problemas
enfrentados  pelo  Conservatório  Estadual  de  Música  Lorenzo  Fernândez  em
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decorrência das mudanças na direção e no quadro de funcionários realizadas este
ano,  bem  como  o  estado  de  conservação  de  suas  instalações.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  as Sras.  Silvana Oliveira
Rametta  e  Rosa  Marta  Piau,  especialistas  da  educação  básica  do  Conservatório
Estadual de Música Lorenzo Fernândez; e Raquel Muniz, primeira-dama do Município
de Montes Claros; e os Srs. Cláudio Prates, vice-presidente da Câmara Municipal de
Montes Claros, representando o presidente dessa câmara; Robson Geraldo Soares
de Figueiredo,  diretor da Superintendência Regional  de Ensino de Montes Claros,
representando a secretária de Estado de Educação; e Antônio Sérgio Cruz de Araújo,
representante dos alunos do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernândez,
que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao
deputado Tadeu Martins Leite, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos demais parlamentares e
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  9.488/2014,  dos  deputados  Paulo  Guedes  e  Tadeu  Martins  Leite,  em  que
solicitam seja encaminhado pedido de providências ao governador  do Estado e à
Secretaria de Educação para reconsideração da exoneração da professora Iraceníria
Fernândez Silva do cargo de diretora do Conservatório Estadual de Música Lorenzo
Fernândez;

- nº 9.489/2014, dos deputados Tadeu Martins Leite, Luiz Henrique, Carlos Pimenta
e Paulo Guedes, em que solicitam seja realizada visita  ao Conservatório Lorenzo
Fernândez para verificar sua infraestrutura física;

- nº 9.490/2014, do deputado Luiz Henrique, dos deputados Tadeu Martins Leite e
Carlos  Pimenta,  em  que  solicitam  seja  formulada  manifestação  de  pesar  pelo
falecimento do músico Sinval da Gameleira;

-  nº  9.491/2014,  dos deputados Carlos Pimenta, Luiz Henrique e Tadeu Martins
Leite,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de
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providências para revisão da Resolução SEE nº 2442, de 7/11/2013, que trata da
redução do número de servidores do Conservatório de Música Lorenzo Fernândez, a
fim de atender as necessidades da instituição e de seus alunos;

- nº 9.492/2014, do deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja realizada
visita ao governador do Estado e à secretária de Estado de Educação para tratar da
infraestrutura física e da  estrutura funcional  do Conservatório  Estadual  de Música
Lorenzo Fernândez;

-  nº  9.493/2014,  dos  deputados  Tadeu  Martins  Leite,  Luiz  Henrique  e  Carlos
Pimenta, em que solicitam seja encaminhado à secretária de Estado de Educação
pedido de informações com cópia do laudo técnico elaborado por engenheiros dessa
secretaria sobre as condições de infraestrutura do prédio do Conservatório Estadual
de Música Lorenzo Fernândez.

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

Sala das Comissões, 14 de abril de 2014.
Luiz Henrique, presidente.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2014

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei
Miranda e Tadeu Martins Leite, membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a  reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a debater a prevenção e o combate ao uso de drogas ilícitas durante o evento
da Copa do Mundo de Futebol, no Estado. A seguir, comunica o cancelamento da
audiência pública, devido à ausência injustificada dos seguintes convidados: Tiago
Nascimento de Lacerda,  secretário  de Estado de Turismo e Esportes;  Rômulo de
Carvalho Ferraz, secretário de Estado de Defesa Social; Sérgio Barbosa Menezes,
superintendente  regional  da  Polícia  Federal;  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,
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procurador-geral  de Justiça do Estado; Cylton Brandão da Matta,  chefe da Polícia
Civil, e Camillo Fraga Reis, secretário municipal extraordinário para a Copa do Mundo
de Belo Horizonte. A presidência registra e exalta a presença do Ten. PM Alberto Nery
Rocha  e  do  Cb.  PM  Júnior,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,
comandante-geral  da Polícia Militar.  A presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/4/2014
Às  11h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  e  os  deputados  Sebastião

Costa,  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  por
indicação da liderança do BTR), Sargento Rodrigues (substituindo o deputado Duílio
de Castro, por indicação da liderança do BAM) e João Leite (substituindo o deputado
Luiz  Henrique,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,
declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar  matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A presidência acusa o recebimento da comunicação do deputado Dalmo
Ribeiro Silva, membro efetivo da comissão, em que justifica ausência na reunião. A
seguir,  suspende  a  reunião.  São  reabertos  os  trabalhos  com  a  presença  dos
deputados Sebastião Costa, Duarte Bechir (substituindo o deputado Luiz Henrique,
por  indicação da liderança do  BTR),  Gustavo Valadares  (substituindo o  deputado
Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da liderança do BTR) e a deputada Liza Prado
(substituindo  o  deputado  Duilio  de  Castro,  por  indicação  da  liderança  do  BAM)).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após
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discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que
concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos
de  Lei  nºs  5.075/2014  (relator:  deputado  Sebastião  Costa)  e  5.076/2014  (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicitam
pedidos  de  informações,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento
Interno, aos respectivos autores dos Projetos de Lei nºs 5.018 e 5.022/2014, 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, 16 de abril de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão  -  Duilio  de  Castro  -  Lafayette  de

Andrada - Rômulo Viegas - Adalclever Lopes - Tiago Ulisses.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
11/4/2014

Às  10h4min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Leonídio Bouças, Tenente Lúcio e Deiró Marra (substituindo o deputado Leonardo
Moreira,  por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Leonídio Bouças,
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  o  aumento  da  criminalidade no Município  de  Monte  Carmelo  e
região. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.
Edna Rocha Thomaz Falcão, vereadora do Município de Monte Carmelo; e os Srs.
Fausto Reis Nogueira, prefeito municipal  de Monte Carmelo; Gideon Pena Rocha,
presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo; João Marcos Luchesi, juiz diretor
do Foro da Comarca de Monte Carmelo; tenente-coronel PM Jarbas de Sousa Silva,
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comandante do 46° Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais - Patrocínio; capitão
PM Geilson  Nunes,  comandante  da  157ª  Companhia  do  46º  Batalhão  de  Polícia
Militar de Minas Gerais - Monte Carmelo; Wilton José Fernandes, delegado de Polícia
Civil  de  Monte  Carmelo;  os  vereadores  do  Município  de  Monte  Carmelo  Wilson
Dornelas  Rodrigues,  Amir  Campos  Ferreira,  Glacir  Dall  Agnol,  Sebastião  Martins
Caetano Neto, Vicente de Paulo Coleta e Victor Hugo Martins Tavares; Luiz Adélio de
Melo  Mendonça,  diretor  comercial,  representando  o  presidente  da  Associação
Comercial  e  Empresarial  de  Monte  Carmelo;  Geraldo  Natal  de  Oliveira  Filho,
presidente  do  CDL  de  Monte  Carmelo;  Carlos  Dorna  Alvarez,  presidente  da
Associação dos Cafeicultores de Monte Carmelo - Amoca; Weyller Alves de Godoi,
diretor-adjunto da Suapi de Monte Carmelo; Francisco Sérgio de Assis, presidente do
Conselho de Defesa Social de Monte Carmelo; Hamilton Tadeu de Lima, delegado
regional da Polícia Civil - 12ª DRPC, que são convidados a tomar assento à mesa. A
presidência concede a palavra ao deputado Leonídio Bouças, 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 dos deputados Deiró Marra, Leonídio Bouças e Tenente Lúcio :

-  nº  9.572/2014,  em  que solicitam seja  encaminhado ao Tribunal  de  Justiça  de
Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  criação  e  instalação  de  uma vara  na
Comarca de Monte Carmelo;

- nº 9.573/2014, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido
de  providências  para  implementação  de  medidas  de  combate  à  criminalidade
reivindicadas pela comunidade de Monte Carmelo, tais como o aumento do efetivo de
policiais civis do município e a instituição de plantão noturno e em finais de semana
na cidade;

-  nº  9.574/2014,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Subsecretaria  de
Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  -  Suase  -  pedido  de  providências  para
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abertura de vagas de internação para adolescentes autores de atos infracionais em
Monte Carmelo, bem como para que seja celebrado convênio com o município com o
objetivo de serem implementadas medidas socioeducativas em meio aberto;

-  nº  9.575/2014,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  Nacional  de
Segurança Pública,  ao  Ministério  da Justiça  e à  Secretaria  de  Estado de Defesa
Social pedido de providências para implementação de uma base móvel de segurança
pública  no  Município  de  Monte  Carmelo,  com o  objetivo  de  auxiliar  as  ações  de
policiamento ostensivo na cidade;

-  nº  9.576/2014,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Procuradoria  Geral  de
Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  a  implementação  da  3ª
Promotoria de Justiça no Município de Monte Carmelo;

- nº 9.577/2014, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Planejamento
e Gestão e à Chefia da Polícia Civil  pedido de providências para a agilização e a
desburocratização  do  acesso  a  documentos  em  Monte  Carmelo,  por  meio  de
parcerias com o governo local;

-  nº  9.578/2014,  em  que solicitam seja  encaminhado à  Polícia  Militar  de  Minas
Gerais pedido de providências para a implementação da Patrulha Rural no Município
de Monte Carmelo;

-  nº  9.579/2014,  em que solicita  seja encaminhado à Subsecretaria  de Políticas
sobre  Drogas  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam  implementadas
parcerias com a prefeitura local com o objetivo de atender à população;

- nº 9.580/2014, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social
pedido de providências para que seja implementado o Projeto Olho Vivo no Município
de  Monte  Carmelo,  em  parceria  com  a  prefeitura  e  a  comunidade,  conforme
reivindicação da sociedade local;

- nº 9.581/2014, em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia
Militar  pedido  de  providências  para  a  implementação  de  medidas  de  combate  à
criminalidade  reivindicadas  pela  sociedade  do  Município  de  Monte  Carmelo,  tais
como  a  elevação  da  unidade  da  PMMG  local  à  categoria  de  companhia
independente,  aumento  do  efetivo  policial  para  operações  diárias  tático-móvel  e
mudança da localização da sede da corporação para o centro da cidade.
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Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Sargento Rodrigues, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.003/2014

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De  autoria  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  esse  projeto  visa  a  declarar  de
utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Patrocínio.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/03/2014 e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e
Cooperativismo.

Na  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Cabe-nos agora analisar
o mérito do projeto, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, XIII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.003/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comercial  e  Industrial  de  Patrocínio,  com  sede  no  Município  de
Patrocínio.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  de  que  a  documentação
apresentada atende às exigências para que associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública, enunciadas no art. 1º da Lei nº 12.972,
de 1998, pois a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um
ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício
de suas funções.

O  estatuto  da  instituição  lista  entre  suas  finalidades:  desenvolver  entre  seus
associados o  espírito  de solidariedade,  cooperação e a defesa do seus legítimos
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interesses;  atuar  juntamente  com  todos  os  setores  da  sociedade  na  busca  do
entendimento e do desenvolvimento econômico e social, na luta pela justiça social e
pelo crescimento do ser humano; manter, criar, subsidiar e incentivar departamentos,
escolas,  cooperativas,  câmeras ou núcleos setoriais para servir  aos interesses de
seus associados, fornecendo assistência jurídica, econômica, contábil,  capacitação
profissional  e assessoramento; organizar  congressos, simpósios,  encontros, feiras,
exposições, conferências e festejos comemorativos.

Estabelece  que,  na  hipótese  de  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado à Câmara de Dirigentes Lojistas de Patrocínio, ou a entidade congênere,
ou a instituição assistencial sediada nesse município.

Como a associação presta serviços a seus associados e à coletividade e promove o
desenvolvimento  econômico,  social  e  intelectual,  entendemos  ser  pertinente
conceder-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.003/2014 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2014.
Braulio Braz, 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. Marcílio José de Almeida Souza, novo presidente da

Câmara  Municipal  de  Antônio  Dias  (Requerimento  nº  7.245/2014,  do  deputado
Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. José Policarpo Gonçalves de Abreu pelos 12 anos de
dedicação  à  Fapemig  (Requerimento  nº  7.317/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro
Silva);

de  congratulações  com  o  Sr.  Luiz  Otávio  Pôssas  Gonçalves,  proprietário  da
Cachaçaria Vale Verde, em virtude de a cachaça Vale Verde ter sido eleita como a
melhor do Brasil (Requerimento nº 7.318/2014, do deputado Rômulo Veneroso);

de congratulações com o Sr. Olavo Machado Junior por sua reeleição para o cargo
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de  presidente  do  Sistema Fiemg para  o  quadriênio  2014-2018  (Requerimento  nº
7.349/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações com o Sr.  Clelio  Campolina  Diniz  por  sua nomeação para o
cargo de ministro da Ciência e Tecnologia (Requerimento nº 7.350/2014, do deputado
Sávio Souza Cruz);

de congratulações com a comunidade de Fama pelos 65 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.354/2014, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Romaria pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.355/2014, do deputado Bosco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Guarda-Mor  pelos  51  anos  de
emancipação desse município (Requerimento nº 7.356/2014, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Medeiros pelos 51 anos de emancipação
desse município (Requerimento nº 7.357/2014, do deputado Bosco);

de congratulações com a Câmara Municipal de Luz pelos 90 anos de sua instalação
(Requerimento nº 7.358/2014, do deputado Fabiano Tolentino);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  São  Lourenço  pelos  87  anos  de
emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  7.364/2014,  do  deputado  Fábio
Cherem);

de pesar pelo falecimento do Sr. Djalma de Carvalho Moreira, ex-vereador e ex-
prefeito  municipal  de  Capela  Nova  (Requerimento  nº  7.427/2014,  do  deputado
Glaycon Franco);

de  aplauso ao Sr.  Oswaldo Ramiro  Gomes  por  sua eleição para  presidente  do
Sindicato do Comércio de Uberlândia (Requerimento nº 7.428/2014, da deputada Liza
Prado);

de congratulações com o Sr. Adonai José Lacruz pelo lançamento do livro Gestão
de projetos no terceiro setor (Requerimento nº 7.477/2014, do deputado Jayro Lessa);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª Cia. Tático Móvel,
do 39º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de três suspeitos de envolvimento em
tráfico  de  drogas,  em Contagem, em 21/3/2014 (Requerimento  nº  7.478/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona pela prisão, em 24/3/2014, em Itaúna,



1741
____________________________________________________________________________

de Michael Jordan Alves Moura e Danilo Menezes de Almeida, suspeitos de roubo e
homicídio (Requerimento nº 7.479/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os Srs. Wanderson Gomes e Hugo Malhano dos Santos,
delegados de polícia; Renato Simões Nabak, Paulo Henrique de C. Silva, Fabiano
Ferrari,  Breno Faria,  Fernando Bráulio,  Orlando Julio  Junior,  Fabiano Rodrigues e
Marcus  Vinicius  Grijó,  investigadores  de  polícia,  pela  eficiência  na  elucidação  do
assassinato de Matheus Salviano Botelho de Morais, em 7/2/2014, bem como pelo
tratamento dado aos familiares da vítima (Requerimento nº 7.480/2014, do deputado
Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 25/3/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  em  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  dois  homens  (Requerimento  nº
7.486/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações com o Sr.  Fábio  Moraes Werneck, delegado de polícia,  pela
competência  com  que tem  atuado  no combate  à  criminalidade em Mateus  Leme
(Requerimento nº 7.487/2014, do deputado Anselmo José Domingos);

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 (Requerimento nº 7.488/2014, do deputado Anselmo José Domingos);

de  aplauso  ao  Clube  Atlético  Mineiro  pela  comemoração  dos  seus  106  anos
(Requerimento nº 7.490/2014, dos deputados João Leite, Anselmo José Domingos e
Marques Abreu);

de congratulações com a revista Perfil, de Nova Lima, pela publicação de matéria
sobre  o  Sr.  Alex  Salvador,  prefeito  de  Itabirito  (Requerimento  nº  7.491/2014,  do
deputado Anselmo José Domingos);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência, em 26 de março,  em Ribeirão das
Neves, na qual apreenderam quatro adolescentes por roubo de caminhonete, bem
como  arma,  dinheiro,  celulares  e  outros  bens  encontrados  em  seu  poder
(Requerimento nº 7.493/2014, do deputado Cabo Júlio);
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de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 27 de março, em Araxá, na qual
apreenderam  droga  e  prenderam  um  homem  (Requerimento  nº  7.494/2014,  do
deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 26 de março, em Belo Horizonte,
na qual prenderam dois homens por roubo de veículo e apreenderam réplica de arma
(Requerimento nº 7.495/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 25º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação em ocorrência, em 26 de março, em Paraopeba e
Caetanópolis, na qual apreenderam armas e munições (Requerimento nº 7.496/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 17ª Cia. de
Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, pela atuação em ocorrência, em 26 de março,
em Cordislândia, na qual apreenderam pássaros silvestres e prenderam um homem
(Requerimento nº 7.497/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  lotados na 26ª  Cia.
Independente da PMMG, pela atuação em ocorrência, em 21 de março, em Águas
Vermelhas, na qual apreenderam drogas e outros materiais e prenderam dois homens
(Requerimento nº 7.498/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  20ª  Cia.  do  16º
Batalhão de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 27 de março, em Belo
Horizonte,  na  qual  prenderam  dois  jovens  por  tráfico  de  drogas  e  apreenderam
drogas,  dinheiro,  celulares  e  outros  materiais  (Requerimento  nº  7.499/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 7ª, 10ª e 126ª Cias. do
5º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 27 de março, em Belo
Horizonte,  na  qual  prenderam um homem  e  apreenderam  um  menor,  bem  como
drogas, munições, celulares e balanças de precisão (Requerimento nº 7.500/2014, do
deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 180ª CIA PM/36º BPM,
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pela prisão, em 27/3/2014, de duas pessoas que transportavam drogas, no Município
de Vespasiano (Requerimento nº 7.501/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o Gen.-Div. Mario Lúcio Alves de Araújo pela sua promoção
para o cargo de comandante da 4ª Região Militar (Requerimento nº 7.502/2014, do
deputado Leonardo Moreira);

de  congratulações  com  o  Gen.-Div.  Vicente  Gonçalves  de  Magalhães  por  sua
despedida  do  cargo  de  comandante  da  4ª  Região  Militar  (Requerimento  nº
7.503/2014, do deputado Leonardo Moreira);

de  congratulações  com  a  Câmara  Municipal  de  Luz  pelo  lançamento  do  selo
comemorativo dos seus 90 anos (Requerimento nº 7.508/2014, do deputado Bosco);

de aplauso ao Sr. Carlos Márcio dos Santos, juiz de direito, pela atuação destemida
e independente no caso da punição aplicada ao Betim Esporte Clube pela CBF e pelo
STJD, que impediu o rebaixamento do clube mineiro à Série D (Requerimento nº
7.509/2014, do deputado João Vítor Xavier);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  13ª
Companhia Independente de Polícia Militar  pela atuação na ocorrência, em 28 de
março, em Itapecerica, na qual apreenderam drogas, material para o refino, dinheiro,
celulares e uma máscara e efetuaram a prisão de três  homens (Requerimento nº
7.511/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27 de março, em Belo Horizonte, na
qual apreenderam drogas, duas balanças de precisão, um automóvel e dois chassis
de  motocicletas  e  efetuaram  a  prisão  de  três  homens  e  a  apreensão  de  dois
adolescentes (Requerimento nº 7.512/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49° Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30 de março, em Belo Horizonte, na
qual apreenderam quantia em dinheiro, motocicletas, três simulacros de espingardas,
armas,  drogas e munição e efetuaram a prisão de quatro homens e uma mulher
(Requerimento nº 7.513/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41° Batalhão
de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/3/2014, em Belo Horizonte, na
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qual efetuaram a prisão de dois homens em um local para desmanche de veículos,
com um automóvel Siena clonado, um Idea com suspeita de adulteração de chassi e
peças de veículos sem numeração (Requerimento nº 7.514/2014, do deputado Cabo
Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª
Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, pela atuação na ocorrência,
em 28/3/2014, em Matias Barbosa, na qual um homem foi preso, e foram apreendidos
22 pássaros da fauna silvestre, materiais usados na captura das aves e uma tarrafa
(Requerimento nº 7.515/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 28/3/2014,  em  Contagem,  que
resultou na apreensão de drogas e material para dolagem, armas, munição e dinheiro
e na prisão de um homem (Requerimento nº 7.516/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os bombeiros que menciona, lotados no 5º  Batalhão de
Bombeiros  Militar,  que  realizaram  um  parto,  em  25/3/2014,  na  zona  rural  de
Patrocínio (Requerimento nº 7.517/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46º Batalhão
de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  27/3/2014,  em  Patrocínio,  que
resultou na apreensão de armas e na prisão de quatro pessoas (Requerimento nº
7.518/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão
de Policia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/3/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  armas  e  munição  e  na  apreensão  de  um
adolescente (Requerimento nº 7.519/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão
de Policia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/3/2014, na BR-491, próximo ao
trevo do aeroporto de Varginha, que resultou na apreensão de drogas e na prisão de
um homem (Requerimento nº 7.520/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Carneirinho  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 7.521/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Patrocínio  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 7.522/2014, do deputado Tony Carlos);



1745
____________________________________________________________________________

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Montalvânia  pelo  aniversário  de
emancipação desse município (Requerimento nº 7.523/2014, da deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a comunidade de Jaíba pelo aniversário de emancipação
desse Município (Requerimento nº 7.524/2014, da deputada Ana Maria Resende);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª  Cia.  Rotam  do
Batalhão Rotam, pela prisão de um jovem de 20 anos por porte de droga, em Belo
Horizonte,  em  30/3/2014  (Requerimento  nº  7.525/2014,  do  deputado  Sargento
Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão
Rotam, pela atuação na ocorrência, em 31/3/2014, em Belo Horizonte, na qual um
homem foi  preso e foram apreendidos mais de 10kg de drogas (Requerimento nº
7.526/2014, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso  à  Revista  Dystak's,  de  Uberlândia,  pelo  importante  trabalho  na
divulgação de notícias nesse município (Requerimento nº 7.528/2014, do deputado
Tenente Lúcio);

de aplauso aos policiais militares e civis que menciona, pela atuação na ocorrência,
em 27/3/2014, que resultou na morte de um assaltante no Bairro Coração Eucarístico,
em Belo Horizonte (Requerimento nº 7.532/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, do Batalhão Rotam e da
Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em
1º/4/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, celulares e uma
balança de precisão e na prisão de dois homens (Requerimento nº 7.534/2014, do
deputado Cabo Júlio);

de aplauso à Sra. Mônica Fernandes Abreu e ao presidente da Associação Sindical
dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais pelo exercício do direito de petição
perante essa comissão, ao denunciar abusos ocorrentes no Centro Psiquiátrico de
Adolescência  e  Infância  (Requerimento  nº  7.598/2014,  da  Comissão  de  Direitos
Humanos);

de aplauso ao presidente da Fhemig pela apuração das denúncias apresentadas
pela  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  pela  solução  de  problemas  no  Centro
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Psiquiátrico de Adolescência e Infância (Requerimento nº 7.603/2014, da Comissão
de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2014

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

LEGISLATURA, EM 24/4/2014
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 Bosco - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Ricardo Zema - Palavras do
Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Ivair Nogueira - Bosco - Braulio Braz.

Abertura
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h14min, 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 o Grupo Zema, de Araxá, pelos
90 anos de sua fundação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Ricardo Zema,

presidente do Grupo Zema, de Araxá; Emílio Parolini, presidente da Federação das
Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas; e
deputados  Braulio  Braz,  vice-presidente  da  Comissão  de  Turismo  desta  Casa,  e
Bosco, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença neste  ato  do  Exmo.  Sr.  Lúcio
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Costa, presidente da Suggar e, em seu nome, estendemos nossas saudações aos
diversos  representantes  do  setor  empresarial  que  são  parceiros  da  entidade
homenageada desta  noite.  Registramos  também a presença do Exmo.  Sr.  Álvaro
Eduardo  Goulart,  subsecretário  de  infraestrutura  da  Secretaria  de  Estado  de
Transportes e Obras Públicas.

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

pelo Conjunto de Câmara da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais,
conduzido pelo 1º-Ten. Marco Aurélio Araújo Lacerda.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Bosco

Senhoras e senhores, muito boa noite. Quero fazer uma saudação ao nosso amigo
deputado Ivair Nogueira, que nos honra presidindo esta reunião, representando aqui
o presidente da Assembleia Legislativa, nosso amigo Dinis Pinheiro. Quero saudar
também  com  muita  alegria  e  satisfação  este  grande  empreendedor  araxaense  e
amigo, o Sr.  Ricardo Zema. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco.  Quero
saudar também o araxaense e presidente da Federaminas, o amigo e empresário
Emílio Parolini.

Saúdo também o deputado Braulio Braz, grande parceiro de jornada na Assembleia
de Minas Gerais. Quero saudá-los, de forma carinhosa, e, ao saudá-los, faço aqui os
nossos  agradecimentos  ao  Conjunto  de  Câmara  da  Orquestra  da  Polícia  Militar.
Quero saudar a todos na pessoa do regente, o Ten. Lacerda. Muito obrigado pela
presença.  Quero  saudar  também,  de  forma  especial,  a  Sra.  Maria  Lúcia  Santos
Zema, esposa do nosso homenageado, a sua filha Luciana e o seu neto Giácomo,
aqui presentes, representando toda a família Zema. Quero saudar a todos e a todas,
saudar os empresários presentes, representando vários segmentos da indústria de
Minas Gerais. Faço uma saudação especial a todos os telespectadores que estão, Sr.
Ricardo, nos acompanhando pela TV Assembleia, presente em mais de 400 cidades
de Minas Gerais, principalmente na região metropolitana, por meio do canal aberto.

Sr. Ricardo Zema, esta é uma noite memorável para a Assembleia de Minas Gerais,
que tem a oportunidade, neste ato solene, de render aqui uma justa homenagem ao
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senhor,  à  família  Zema  e  a  esse  Grupo  Zema  que  tem  construído  história  e
contribuído sobremaneira no desenvolvimento de toda Minas Gerais e também do
nosso país. Ricardo Zema é neto de imigrantes italianos, que aportaram no Brasil no
final  do  século XIX.  Seu avô,  Domingos Zema, foi  iniciador  dos negócios  que se
transformaram na grande organização que leva o nome da família Zema e está entre
as maiores empresas  de Minas Gerais  e  do  País.  Grande inspirador  de  Ricardo,
Domingos Zema chegou ao Porto de Santos, aos 9 anos de idade, como um entre os
cinco irmãos que acompanharam os pais na aventura da imigração.

No Brasil, o lugar ao sol no mundo dos negócios estava reservado ao espírito sagaz
daquele  menino  originário  da  Calábria.  Com  a  família,  vivenciou  o  ambiente  de
trabalho  das  fazendas  cafeeiras  paulistas  quando o café valia  ouro,  representava
ouro no Brasil. Foi na cidade de Ribeirão Preto, como jovem atento à evolução do
automóvel  no  País,  que  abraçou  uma  profissão  nascente  e  prestigiada  naquela
época:  a  de  chofer.  O  passo  seguinte  foi  estabelecer-se  como  comerciante  e
prestador  de  serviços  pioneiro  do  ramo  no  interior  de  Minas  Gerais,  mais
precisamente na nossa querida Araxá.

O  pioneirismo  estava  presente  em  praticamente  tudo  o  que  Domingos  fez  nas
primeiras décadas do século XX. Foi locador de automóvel para viagens e eventos,
dono de oficina de autos, revendedor de peças e combustíveis, agente autorizado
Ford naquela época. A semente deixada por ele frutificou num pomar inteiro pelas
mãos do neto Ricardo.

O pai de Ricardo era o Sr. Romeo Zema, filho primogênito de Domingos, piloto e um
dos fundadores do Aeroclube de Araxá. Ele veio a falecer em acidente aéreo em um
voo comercial entre o Rio de Janeiro e São Paulo, quando já tinha voz ativa nos
negócios da família.

Ricardo contava com seus exatos 14 anos quando se viu sem a proteção paterna.
Sua  reação  ao  trauma  foi  a  opção  pelo  trabalho  sem  trégua.  Ele  arregaçou  as
mangas e passou a funcionário da empresa, que acabava de perder um dos sócios, o
seu pai. Naquela época, resvalava uma grande crise. Nessa circunstância, adotou a
máxima trabalho, trabalho, trabalho, que seria e é a sua marca registrada.

Em pouco tempo, com a determinação que sempre deixou evidente e apoiado pelo
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avô, passou a tomar decisões e a agir com autonomia nas questões vitais para a
empresa.  Estabeleceu e perseguiu estratégias  saneadoras. Liderou uma volta por
cima da crise  e  caminhou naturalmente  para  assumir  a  direção dos  negócios  da
família.

Ricardo, logo após o casamento com sua inseparável Maria Lúcia, dedicou-se ao
árduo trabalho de cromagem nos fundos de sua primeira loja de autopeças, ao lado
de sua nova residência, precisamente na Avenida Getúlio Vargas, dando o pontapé
inicial ao sólido e consistente Grupo Zema. Foi nessa casa, bem ao lado de sua atual
casa e junto ao posto de abastecimento de combustíveis da família, que nasceram
seus filhos, o primogênito Romeu, que hoje dirige as empresas, e o Romero, também
diretor do Grupo Zema.

Quem passava por ali sempre notava o Sr. Ricardo brincando com aquelas duas
crianças que se misturavam a brinquedos dentro de um chiqueirinho, que era um
cercadinho de madeira todo acolchoado e muito utilizado na ocasião para deixar os
filhos sem prejuízo do trabalho e do lar. Mais à frente, já onde reside até hoje, nasceu
Luciana,  sua  filha  caçula.  Atualmente  Ricardo  Zema  divide  seu  tempo  entre  as
empresas,  seus filhos,  noras,  genro,  e  ainda com sete  netos,  sendo exemplo  de
trabalho para a família, para nós, araxaenses, para os mineiros e, por que não dizer,
para todos os brasileiros.

A partir daí, a empresa jamais deixou de crescer. Ricardo foi assumindo o comando
dos negócios e vieram outros postos de gasolina tanto em Araxá quanto na região,
revenda  de  veículos,  construtora,  madeireira,  entre  outras  atividades  econômicas,
gerando trabalho, renda e gente feliz, o que já valeu e vale para o Grupo Zema. Em
diversas ocasiões, o Grupo Zema constou na lista das melhores empresas para se
trabalhar  em todo o Brasil.  Tornou-se uma constância ver  publicado,  nas maiores
revistas, a exemplo da  Exame,  o Grupo Zema como uma das melhores empresas
para se trabalhar neste Brasil.

Atualmente o grupo dirigido por Ricardo, seus filhos e alguns poucos diretores, tem
atuação  destacada  nos  ramos  de  distribuição  de  combustível  e  lojas  de
departamento. São 459 lojas, distribuídas nos Estados de Minas Gerais, São Paulo,
Goiás, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, e outros que estão vindo por aí, e ainda
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287 postos de gasolina com a bandeira Zema. É muito comum, entre as nossas idas
e vindas de viagens, ver a presença forte da marca do Grupo Zema por todo Estado.

Essas atividades garantem o sustento de quase 40 mil pessoas, considerando o
total de 7.200 funcionários com emprego direto e ainda 1.800 com trabalho indireto.
Para  esse  contingente  de  pessoas,  o  Grupo  Zema disponibiliza  plano  de  saúde,
programa de proximidade entre empresa e colaborador, e investe ainda na qualidade
de  vida,  oferecendo  ginástica  laboral,  lanche  saudável,  incentivo  à  prática  de
atividades físicas e ao esporte, orientações sobre alimentação saudável, controle de
peso, bem-estar físico e emocional. Não é à toa que a Zema é apontada como uma
das melhores empresas para se trabalhar neste país. Também com a comunidade, o
Grupo Zema tem estreita relação, contribuindo com a Casa do Caminho, a Fundação
de Assistência  à  Mulher  Araxaense -  Fama -,  entre  outras  entidades,  merecendo
ainda  destaque  em  sua  preocupação  com  a  educação,  o  meio  ambiente  e  o
desenvolvimento sustentável.

Esse é o Grupo Zema. Esse é o nosso Grupo Zema, que, merecidamente e por
nossa indicação, recebe nesta noite esta homenagem da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais e, é claro, do povo mineiro. Parabéns, Zema! Parabéns, Ricardo Zema!
Parabéns, Araxá! Parabéns, Minas Gerais, pelo exemplo de empresa que temos em
nossa terra!

Obrigado, Sra. Maria Lúcia. Obrigado, mais uma vez, Sr.  Ricardo Zema. Diz um
ditado popular: ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Por isso,
Araxá, nossa região, Minas Gerais e o Brasil reconhecem, através desta homenagem,
a importância  e  o  significado desse casal  e de sua família  em nossa  sociedade,
gerando economia, riqueza e, acima de tudo, oportunidade para as pessoas.

Sr.  Ricardo  Zema,  ao  encerrar  nossa  participação  na  tribuna  desta  Casa,  na
condição de cidadão mineiro, cidadão araxaense, com muito orgulho, e na condição
de  deputado  estadual  por  Minas  Gerais,  quero  dizer-lhe  que,  nesta  vida  e  neste
mundo em que vivemos, existem homens, pessoas que transcendem o seu próprio
tempo. E o senhor é um desses. O senhor tem feito a diferença. Essa nossa justa e
simples homenagem é em reconhecimento e em gratidão por tudo aquilo que tem
feito não só para Araxá, para Minas e para o País, mas pelas oportunidades dadas a
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tantos milhares de pessoas, que hoje dizem, com todo o orgulho, serem funcionários
do Grupo Zema.

Portanto, é uma alegria imensa,  uma satisfação sem tamanho, estar  aqui  neste
momento  tendo  a  oportunidade  de  render  esta  homenagem  a  esse  grupo,  que
completou, no ano passado, 90 anos de existência. Tomara Deus que ele complete
mais  90 e mais 90,  sempre crescendo com qualidade e,  acima de tudo, gerando
oportunidade às pessoas. Muito obrigado e parabéns, caro amigo, Dr. Ricardo Zema.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao presidente do
Grupo Zema, de Araxá, Sr. Ricardo Zema, de placa alusiva a esta homenagem. A
placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “Estar,  há  nove  décadas,  no
mercado como uma referência de credibilidade e qualidade só é possível  quando
determinação e empreendedorismo caminham juntos. Com essas virtudes, o Grupo
Zema, fundado em 1923, abrilhanta a sua trajetória em todos os segmentos em que
atua, marcando presença em mais de 600 cidades brasileiras. Desde seu começo, o
grupo persegue continuamente o objetivo de ser, cada vez mais, um orgulho para
todos os seus clientes. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a
importância do Grupo Zema para o nosso estado e para todo o País, rende a ele justa
homenagem pelos 90 anos de sua fundação”.

O presidente - Gostaria de convidar o autor do requerimento, deputado Bosco; o
deputado Bráulio;  o homenageado e toda a Mesa para fazermos a entrega dessa
justa homenagem.

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

Boa noite  a todos.  Queria  agradecer  a  presença de todos vocês,  sobretudo ao
nosso representante de Araxá, deputado Bosco, pessoa de muita amizade nossa há
muito tempo; ao deputado Ivair Nogueira; ao Emílio Parolini, também de Araxá, hoje
presidente  da  Federaminas;  e  ao  deputado  Braulio  Braz,  amigo  antigo.  Quando
começamos  na revenda Chevrolet,  ele  já  era  concessionário.  Hoje ele  é  o  maior
concessionário do Brasil.
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Queria falar rapidamente sobre minha vida. O Bosco já contou o caso quase todo.
Quando  comecei  a  trabalhar  e  assumi  nossa  empresa,  eu  tinha 14  anos.  Minha
paixão era jogar futebol.  Meu pai  era muito enérgico comigo, ele me colocava de
castigo e me dava tarefas para fazer. Mas, quando eu as terminava, ia jogar bola.
Estava repetindo a 2º  série do  ginásio,  então o  que ele passou a fazer? Ele  me
trancava no quarto,  me dava tarefa e levava a chave. Eu fazia aquilo  correndo e
ficava treinando embaixadinha. Cheguei a dar mil balõezinhos sem deixar a bola cair
no chão.

Meu pai morreu em um acidente no dia 10 de abril, e o corpo dele chegou em Araxá
somente no dia 14. Minha mãe quebrou as duas pernas, esmagou três vértebras da
espinha e teve uma fratura na cabeça. Minha irmã tinha 7 anos e não teve nada.
Houve muita  agonia  na  espera  deles.  No dia  seguinte,  era  dia  de  futebol.  Meus
colegas de escola e meus professores foram atrás de mim para eu jogar futebol, mas
fui contrariado demais. O jogo começou, dei um sem-pulo na primeira bola e falei que
nunca mais jogaria futebol. Tive um arrependimento muito grande de ter contrariado
meu pai. Saí de lá, e me lembro que o portão do colégio estava fechado, então pulei o
muro e fui para a nossa firma.

Comecei a trabalhar no dia 15/4/1957, há 57 anos. Nunca faltei a nenhum dia de
trabalho e nunca adoeci na minha vida. Temos de dar graças a Deus por nossa saúde
e pelo que nossos antepassados fizeram. Foi  uma luta muito grande.  Comecei  a
trabalhar com 14 anos, e o que eu sabia? Nada, mas fazia tudo lá na firma. Com 17
anos,  terminei  o  curso  de  contabilidade,  assumi  a  seção  de  peças,  o  posto  de
gasolina, a oficina e comecei a vender carro também. Dois tios trabalhavam comigo,
um era irmão do meu pai e o outro era um cunhado, que ficou substituindo meu pai.
Um deles tomava conta da oficina, e o outro era contador. Os dois juntos passaram a
tomar  conta  dos  negócios.  Porém,  os  dois  não tinham  muita  queda  comercial,  a
situação foi ficando difícil e a firma foi ficando muito endividada. Eles tentavam vendê-
la, mas eu falava para minha mãe não assinar e não vender.

Quando  fiz  18  anos,  minha  mãe  deu-me  uma  procuração  para  que  eu  a
representasse na empresa. Às vezes eu saía para vender um carro e meu tio falava:
“venda esse carro pelo custo, porque estamos apertados, precisando de dinheiro". Eu
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perguntava: "é para vender por quanto?". Vou dar um exemplo como se fosse hoje. O
carro  valia  R$30.000,00,  e  ele  me falava  para  vendê-lo  por  R$27.000,00  porque
estávamos apertados. Eles não tinham queda para venda, mas me falavam: "procura
o fulano, porque ele quer comprar o carro". Um dia um fazendeiro rico de Araxá quis
comprar um carro, e o meu tio mandou que eu vendesse um Simca Chambord para
ele. Cheguei lá, mostrei o carro e expliquei como funcionava tudo. Ele me perguntou:
"quanto é o carro?".  Eu lhe respondi: “R$30.000,00". Estou dando um exemplo no
dinheiro de hoje, mas naquele tempo era bem mais. Ele me perguntou: "qual  é o
mínimo que você faz nesse carro?". Eu não tinha experiência e respondi-lhe que o
venderia pelo preço de custo, R$27.000,00. Ele se assustou e me perguntou por que
eu estava vendendo por aquele preço. Eu lhe respondi que estávamos apertados,
precisando de dinheiro. Então me disse que, em vez de comprar o carro,  ele me
emprestaria o dinheiro. Eu o levei até o meu tio, que pediu um dinheiro emprestado.
Aquilo virou uma rotina, e começamos a pagar juros. Meu tio tentou vender a firma,
tentou arranjar sócio, mas eu dizia para a minha mãe não assinar, que não deixasse
que ela fosse vendida.

O ano de 1964 foi abençoado por Deus. Casei-me com minha esposa Maria Lúcia,
que está aqui, no dia 18 de janeiro desse ano. No dia 1º/3/1964, meu tio chegou para
mim, já que eu tomava conta da parte financeira e da contabilidade, e falou: "A chave
do cofre está aqui. Vou sair da firma porque ela vai quebrar. Sou um homem honesto
e  não  assino  mais  nada".  Assim,  assumi  a  empresa  no  dia  1º/3/1964.  Havia  10
funcionários, contando comigo. Eu devia cinco vezes o patrimônio da empresa e não
tinha nenhum imóvel e nenhum veículo. Eu tinha contas a receber, estoque de peças
e endividamento. Foi uma situação muito difícil.  Mas, graças a Deus, esse ano foi
muito abençoado por Deus. Em outubro nasceu meu primeiro filho, o Romeu, que
hoje é nosso principal executivo. Ele trabalha com o Romero, que nasceu no ano
seguinte.

São  dois  grandes  executivos  que  temos.  Nesse  mesmo ano,  consegui  sair  do
endividamento.  Paguei  as  dívidas  e  comprei  o  primeiro  caminhão  nosso,  um
caminhão velho, que reformei. No princípio do ano, comecei a fazer transporte nesse
caminhão. Como nossa venda era muito pequena, comecei a fazer transporte para os



1755
____________________________________________________________________________

outros postos da cidade. Fazia o transporte durante o mês e, no final do mês, eu ia
receber. Fui receber num posto que hoje é nosso, o Posto Zema 2, à que época era
do Marcelo Nolli, meu colega. Fui receber, quando me pediu que comprasse dele um
estoque de peças. Olhei, olhei, porque entendia muito de peças. Perguntei quanto ele
queria pelas peças.  Ele me respondeu que queria um caminhão de gasolina. Um
caminhão de gasolina naquela época equivaleria hoje a R$20.000,00. Eu propus dar
a ele um caminhão de diesel, que hoje seria R$10.000,00. Era a metade do preço.
Ele aceitou, e comprei essas peças.

Comecei  a  transportar  as  peças  num  carrinho  velho  que  tínhamos  lá.  Quando
cheguei na nossa empresa, meu tio, que era sócio - eu era empregado, minha mãe
era  sócia  -,  perguntou  o  que  eu  estava  fazendo.  Eu  disse  que  havia  comprado
aquelas  peças.  Ele  disse  que  eu  tinha  mania  de  comprar  ferro-velho  e  que  não
aceitava isso. Ele mandou que eu devolvesse tudo. Respondi que não podia fazer
isso porque o negócio era muito bom. Ele repetiu que eu deveria devolver, que ele
não aceitava aquilo. Novamente respondi que não poderia devolver, pois já havia feito
um contrato. Então ele disse que tudo devia ficar comigo.

Como eu podia ficar com aquelas peças? Eu ganhava um salário mínimo, morava
na casa da minha mãe, era casado, já tinha um filho. Como eu faria isso? Não tinha
como. Eu sempre fui muito econômico. O valor era mais ou menos 10 mil. Mandei um
cheque para a companhia. Naquele tempo, 8.100 litros de óleo diesel representavam
o valor de 1.044.044 cruzeiros. Eu não sabia se teria dinheiro para pagar aquilo. No
dinheiro  de  hoje,  seria  mais  ou menos R$10.000,00.  Eu tinha mil,  faltavam nove.
Mandei o cheque com o extenso errado. Coloquei um milhão, quarenta e quatro mil, e
quarenta e quatro mil. Eu tinha 30 dias de prazo para pagar o cheque. Se eu não
conseguisse pagar o cheque, ele seria devolvido em razão do extenso errado. Certo?

O  que  eu  fiz?  Em  uma  semana,  vendi,  só  de  câmara  de  ar,  para  uma  firma
inaugurada em Araxá, que chamava Pneuara, cujo dono se chamava Ozanan, 7.500.
Eu tinha mil, fiquei com 8.500. Numa semana, inteirei os 10 mil, no dinheiro de hoje.
Fui ao banco e falei ao gerente que haviam me ligado da companhia de São Paulo.
Havia um cheque com extenso errado. Pedi que, na hora em que ele chegasse, me
avisassem,  pois  colocaria  uma  ressalva  nele.  Tudo  que  tenho  começou  desse
negócio.
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Dessa pequena quantidade de peças com a qual fiquei, comprei uma cromagem.
Coloquei  as  peças e  a  cromagem no fundo de minha casa.  No dia  5/3/1966,  eu
estava trabalhando na cromagem, cujo serviço é o mais grosseiro que existe. Estava
lixando um para-choque e todo sujo de graxa. Maria Lúcia chegou e me pediu que a
levasse  para  o  hospital  porque  o  neném  ia  nascer,  ela  estava  com  cólicas.  Saí
correndo de lá. Cheguei em casa e fui tomar banho, porque estava imundo. Quando
fui tomar banho, não havia água. Tinha racionamento de água. Fui ao poço e peguei
dois  baldes de água.  Pus uma bacia no quintal.  Demorei  para tirar  aquela graxa,
aquela sujeira do corpo. Fui pegar um carrinho velho que tínhamos, e o pneu estava
furado.  Fui  trocar  o  pneu,  e  o  macaco  estava  estragado.  Chegamos  ao  hospital
faltando 10 minutos para as 6 horas. Às 6 horas, nasceu o Romero, meu segundo
filho, hoje o segundo executivo que temos. Ele é muito trabalhador e competente.

Tudo  meu  começou  assim.  Nesse  mesmo  mês,  comprei  uma  autopeças  em
Ituiutaba. Tudo que tenho hoje saiu desse negócio, que começou a se desenvolver.
No ano de 1969, comprei o segundo posto de gasolina, que era do Marcelo Nolli. Daí
a seis  meses, comprei  o Posto Zema 3.  Seis  meses depois,  comprei  o posto de
Uberaba.  O  negócio  começou  a  se  desenvolver.  Começaram  a  surgir  outros
negócios. Hoje nossos negócios principais são combustíveis e eletrodomésticos.

Comprei  a  concessionária  Chevrolet  em  1976.  E  quando  comprei  essa
concessionária, a Chevrolet fabricava geladeira Frigidaire, e eles vendiam geladeira
Frigidaire, fogão Dako e Liquigás. Comprei só o negócio, não comprei imóvel nem
nada.  Então,  levei  para  o  nosso  imóvel.  Quando  cheguei  lá,  vi  que  não  estava
cabendo tudo. Então, onde eu iria vender geladeira Frigidaire? Não havia lugar. Eu
tinha um ponto comercial pequeno e abri a primeira loja de eletrodoméstico. Começou
daí. O negócio foi se desenvolvendo. Em 1980, construímos um prédio, um centro
comercial em Araxá. São 67 lojas e 55 salas. Lá instalamos a segunda loja. Depois,
inauguramos em Ibiá, e o negócio começou a se desenvolver. No ano de 1986, o
Romeu formou-se em administração de empresas na Fundação Getúlio  Vargas e
começou  a  trabalhar.  No  ano  seguinte,  o  Romero  também  formou-se  em
administração de empresas,  na Fundação Getúlio  Vargas, e começou a trabalhar.
Então, a partir daí, com a entrada deles, o negócio se desenvolveu bem, e chegamos
aonde estamos hoje.
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Entendo que, para vencer na vida, a gente tem de trabalhar muito, ser honesto e
acreditar  na  nossa  pessoa.  Deixo  aqui  esta  mensagem  para  vocês.  Meus
agradecimentos pela presença de todos. Um carinho todo especial para os que estão
aqui comigo nesta homenagem. Tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Cumprimento o amigo Ricardo Zema, presidente do Grupo Zema de Araxá. Que

história  bonita!  Cumprimento também sua esposa,  Maria Lúcia Santos Zema; sua
filha, Luciana Zema; e seu neto, Giácomo Zema. Cumprimento, ainda, o presidente
da Federaminas, Emílio Parolini; e o deputado Bosco, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Deputado Bosco, vou falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sua competência e
sua  importância  para  Araxá e  para  o  Triângulo  Mineiro.  O  Bosco  é  uma pessoa
humilde,  simples.  Chegou a esta Casa e  já  foi  logo assumindo a  presidência  da
Comissão de Educação em razão de seu vasto conhecimento. É um dos deputados
brilhantes que a Assembleia Legislativa tem. Temos um orgulho muito grande, Bosco,
de contar com sua presença, com seu dinamismo e com sua efetiva participação.

O  deputado  Dinis  Pinheiro,  que  é  o  nosso  presidente,  pediu  desculpas  pela
ausência.  Hoje  ele  se  encontra  em  uma solenidade  em  São  Lourenço.  Amanhã,
estará em viagem com o presidente do Tribunal de Justiça, cumprindo uma agenda
muito pesada. Ele fez referência ao deputado Bosco e destacou a sua importância
para a Assembleia.

A  política  hoje  discute  o  voto  distrital,  o  fato  de  cada  região  poder  ter  seu
representante. Penso que Araxá se orgulha muito de ter um deputado como o Bosco,
que representa o município e o Triângulo  Mineiro.  É um deputado muito atuante,
envolvido  na  busca  de  soluções  para  o  nosso  estado,  dando  sempre  uma
contribuição efetiva.

Deputado Bosco,  receba aqui  os  nossos elogios,  os  nossos parabéns pela  sua
participação e pela iniciativa de homenagear um grupo tão importante como o Grupo
Zema,  aqui  representado  pelo  seu  presidente,  que  nos  dá  um exemplo  de  vida,
mostrando-nos que é possível vencer trabalhando com honestidade e competência.
Ficamos emocionados ao ouvir as palavras do Sr. Ricardo, que servem para muitos



1758
____________________________________________________________________________

que estão iniciando em seus empreendimentos. Minas Gerais orgulha-se muito do
que o senhor fez por Araxá e por Minas Gerais, levando o nome Zema pelo Brasil
afora.

Quero  cumprimentar  também  o  brilhante  deputado  Braulio  Braz,  um  grande
empresário.  Quem  o  vê,  pela  sua  simplicidade,  não  sabe  o  que  a  sua  família
representa  para o  Estado,  ele que também é um empresário  que merece todo o
nosso reconhecimento pelo que faz por Minas Gerais e como secretário de Estado de
Esportes,  demonstrando  a  sua  competência.  Agradeço  também  ao  Conjunto  de
Câmara  da  Orquestra  Sinfônica  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  que  sempre
abrilhanta as  nossas solenidades,  conduzido pelo  seu regente,  nosso amigo Ten.
Marco Aurélio Araújo Lacerda.

Passo a ler  agora o pronunciamento do presidente desta Casa,  deputado Dinis
Pinheiro. (- Lê:)

“Há 90 anos, no chão de Minas, mais precisamente em Araxá, cujo nome indígena
evoca o lugar onde primeiro se avista o sol, nascia uma grande aventura empresarial.
Era uma aventura aparentemente pequena no início, mas que, graças à capacidade
de trabalho e à firmeza de objetivos de seus dirigentes, resultou na formação de um
de  nossos  mais  sólidos  grupos  comerciais.  Com  atuação  nacional,  presente  em
cidades de oito estados e atuando com uma diversidade de produtos e serviços, o
Grupo Zema dedica-se a negócios que incluem veículos automotores, combustíveis,
móveis, eletroeletrônicos e vestuário.

A pioneira Casa Sport,  em Araxá, já era voltada para acessórios,  lubrificantes e
combustível, quando foi inaugurada por Domingos Zema, italiano da Calábria, que
veio, aos 9 anos, viver com os pais no penoso trabalho das fazendas cafeeiras de
Ribeirão Preto. Para se curar da malária, já estando casado com Catharina, mudou-
se para se tratar com as águas medicinais de Araxá, onde começou a trabalhar como
motorista a serviço dos turistas que afluíam à estação terminal do barreiro. Dessa
experiência  pessoal,  nasceu  sua  visão de  negócios,  que  se  mostraria  acurada  e
abrangente. Era como se o nome da cidade o inspirasse e, dali, ele avistasse a forte
luz de uma estrela que acompanharia seus passos e os de seus descendentes.

Nessas nove décadas, com os préstimos dos filhos Romeu e Oswaldo, mais tarde
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substituídos  pelo  empenho  do  neto  Ricardo,  o  grupo  fundado  pelo  patriarca  se
manteve fiel à atividade pioneira, mas foi crescendo e ampliando o leque de produtos,
conforme as necessidades da clientela.

O Grupo Zema é uma das 10 melhores empresas para trabalhar no Brasil, posto
que mantém há uma década. É também reconhecido por valorizar os direitos das
crianças,  exercer  a  cidadania  corporativa,  valorizar  a  mulher  e  respeitar  o  meio
ambiente. Em mais uma década, estaremos merecidamente festejando um grande
marco: o centenário da Zema. Temos, portanto, a plena convicção de que novas e
maiores conquistas se efetivarão, para que toda Minas Gerais continue se orgulhando
dessa  grande  contribuição  de  Araxá  ao  crescimento  do  Brasil,  gerando  renda  e
trabalho, através de uma relação de profundo respeito com seus funcionários e seus
clientes.

O sol continuará brilhando intensamente sobre Araxá e, claro, sendo visto primeiro
pelos que, como faz o Grupo Zema, sabem olhar para a frente sem se esquecer do
chão onde pisam, na companhia dos que participam da mesma jornada. Que seja
continuado o caminho reto rumo ao sucesso e às grandes transformações do País e
do mundo!”

Agradeço em meu nome, em nome desta Casa e, acima de tudo, em nome do
presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  um  jovem  que
assumiu esta Casa e, com muita competência, vem se dedicando e trazendo para
Minas Gerais um exemplo, Dr. Ricardo Zema, de administração. Assim como muitos
têm aprendido com o senhor, temos aprendido com o Dinis Pinheiro uma maneira
nova e inteligente de colocar a Assembleia Legislativa à disposição do povo mineiro,
sempre  escutando  as  ideias,  as  sugestões  e,  acima  de  tudo,  as  críticas  ao
Parlamento mineiro. Por isso, a Assembleia Legislativa, por meio do nosso presidente
Dinis Pinheiro, contando com o apoio dos pares desta Casa, vem recebendo prêmios
e o reconhecimento como uma das melhores do nosso país.

Recebam, em nosso nome e em nome do povo mineiro, esta homenagem, que é
simples e que partiu de um araxaense, o deputado Bosco, que tem história nesta
Casa. Tenho certeza, deputado Bosco, de que, assim como o Grupo Zema, V. Exa.
continuará representando Araxá, o Triângulo Mineiro, enfim, Minas Gerais, galgando,
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sem dúvida alguma, novos e importantes degraus em sua vida e carreira política.
Desejamos que você possa não apenas, daqui a 10 anos, participar novamente da
comemoração do centenário do Grupo Zema, mas também trazer para esta Casa o
reconhecimento de  importantes  grupos,  empresas e federações que vêm fazendo
com que Minas Gerais seja um estado altamente reconhecido, mesmo diante das
dificuldades geradas pelas crises econômicas mundiais.

O nosso estado, por meio de seus governantes, da Assembleia Legislativa e das
entidades de classe, tem crescido cada vez mais. E o Triângulo, hoje, dá um sinal de
independência, com o crescimento de toda a região. É isto o que queremos: diminuir
a desigualdade social e  trazer para o Estado cada vez mais empreendimentos.  E
temos o orgulho de ter em Minas Gerais, no Brasil, a participação do Grupo Zema.
Parabéns. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Conjunto de Câmara da Orquestra

Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, conduzido pelo 1º-Ten. Marco Aurélio
Araújo Lacerda,  que apresentará as  músicas:  Por  una cabeza,  de Carlos  Gardel;
Trem azul, de Lô Borges; e Amigos para sempre, de Carlos Cézar e Sônia Mara.

- Procede-se à apresentação musical.
O presidente - Maravilha, deputado Bosco. Parabéns.

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

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados para as especiais de amanhã, dia 25, às 10 e às 18 horas,
nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 25/4/2014

Presidência do Deputado Pompílio Canavez
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 Reitor Paulo Márcio de Faria e Silva -
Palavras do Presidente - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados:
André Quintão - João Vítor Xavier - Pompílio Canavez.

Abertura
O  presidente  (deputado  Pompílio  Canavez)  -  Às  10h15min,  declaro  aberta  a

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

Ata
-  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  a  Universidade  Federal  de
Alfenas - Unifal-MG - pelo centenário de sua fundação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Paulo Márcio de Faria

e Silva, reitor da Universidade Federal de Alfenas - Unifal-MG; e as Exmas. Sras.
Vera Lúcia de Carvalho Rosa, pró-reitora de administração da Unifal-MG; e Carolina
Silva Castro, ex-aluna da Unifal-MG, representando os alunos e ex-alunos da referida
universidade.

Registro de Presença
O locutor - Gostaria de registrar a presença dos Exmos. Srs. e das Exmas. Sras.

Soraya Helena Coelho Leite, procuradora federal junto à Unifal-MG; Prof. Tomás Dias
Sant'Ana,  pró-reitor  de  planejamento,  orçamento  e  desenvolvimento  institucional;
Julio Cesar Barbosa, pró-reitor de gestão de pessoas; Maria de Fátima Rodrigues
Sarkis, diretora do câmpus avançado de Poços de Caldas; e Profa. Sandra Maria
Oliveira Morais Veiga, presidente da Comissão Organizadora do Centenário da Unifal-
MG.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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O  locutor  -  Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  o  deputado  Pompílio
Canavez, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente
Mais uma vez quero saudar todos e todas que estão participando desta solenidade.

Quero agradecer  aos que se deslocaram de Alfenas para  estar  aqui  participando
desta solenidade, que está sendo transmitida pela Rádio Assembleia e, ao vivo, para
mais de 400 cidades do Estado, e depois será reprisada. Começo cumprimentando o
Magnífico Reitor, meu amigo Paulo Márcio de Faria e Silva; a Exma. Sra. Vera Lúcia
de  Carvalho  Rosa,  pró-reitora  de  Administração  da  Unifal-MG;  e,  representando
alunos e ex-alunos da Unifal, a Sra. Carolina Silva Castro. A todos vocês, aos alunos
e ex-alunos da Unifal que nos acompanham, neste momento, bom dia. É uma honra e
um privilégio para mim, como autor do requerimento desta reunião solene, participar
da comemoração do centenário de fundação da nossa querida Universidade Federal
de Alfenas, orgulho de todos nós, orgulho de Minas Gerais.

Nesses  100  anos  de  existência,  a  instituição  se  projetou  como  um  dos  mais
importantes núcleos geradores de ideias e de formação da inteligência mineira. De
seus  bancos  acadêmicos  saíram  importantes  quadros  profissionais  que  muito
contribuíram para o nosso desenvolvimento econômico, social, cultural e científico ao
longo de todo o século XX.

A Unifal-MG, inicialmente Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, foi fundada
no dia 3 de abril de 1914, por Armando de Almeida Magalhães, Nicolau Coutinho e
José da Silveira Barroso, liderados por João Leão de Faria, com a implantação do
curso de farmácia e, no ano seguinte, do curso de odontologia.

Sua federalização se deu pela Lei nº 3.854, de 18/12/1960. A transformação em
autarquia  de  regime  especial  foi  efetivada  por  meio  do  Decreto  nº  70.686,  de
7/6/1972, e favoreceu a implantação do curso de enfermagem e obstetrícia em 1977.
Durante  muitas  décadas,  farmácia,  odontologia  e  enfermagem  foram  os  cursos
ofertados pela instituição.

Entretanto,  a  antiga  escola  foi  ganhando  relevância,  apresentando  expressivo
crescimento científico e tecnológico e, com a criação dos novos cursos de nutrição e
ciências biológicas, tornou-se Centro Universitário Federal, especializado em saúde,
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no ano de 2001. Quatro anos mais tarde, alcançou patamares ainda mais elevados,
sendo então, em 2005, transformada em Universidade Federal.

A Unifal tem sua sede em nossa querida Alfenas e, em constante expansão, está
presente também nas cidades de Poços de Caldas e Varginha, oferecendo mais de
30  cursos  de  graduação,  vários  programas  de  pós-graduação  em  nível  de
especialização,  mestrado  e  doutorado,  além  de  outros  cursos  em  seus  polos  de
educação a distância espalhados pelo Brasil. A Universidade Federal de Alfenas é
razão de orgulho para todos nós. Nesses 100 anos de existência, ela construiu uma
sólida  ligação com a  comunidade e  o  poder  público,  preparando quadros  para  a
iniciativa  privada  e  a  administração  pública.  Disseminou  valores  como a  ética,  a
virtude, a coragem e a democracia. Seus diretórios acadêmicos forjaram lideranças
que  travaram  fortes  embates  políticos  em  assembleias  e  em  debates  que  os
qualificaram  para  a  futura  militância  na  vida  pública.  Hoje  o  País  fortalece  suas
instituições,  democratiza  o  processo  de  desenvolvimento  econômico  com  mais
inclusão social e busca sua inserção na nova ordem mundial, mais globalizada do
que  nunca  neste  início  de  novo  milênio.  Os  mineiros  dão  uma  inestimável
contribuição  a  esse  contexto,  graças  à  existência  de  instituições  perenes  que
cumprem um papel estratégico no nosso desenvolvimento. Dentre essas instituições,
se destaca a nossa querida Universidade Federal de Alfenas.

Tive o privilégio de ter sido prefeito da cidade de Alfenas por duas vezes. Nesse
tempo pude conviver muito intensamente com a Universidade Federal  de Alfenas,
onde busquei amparo e os quadros que me ajudaram a fazer um governo avançado,
tanto  que pesquisas  de  institutos  de  Belo  Horizonte  e  de  um instituto  do  Rio  de
Janeiro chegaram a detectar uma aprovação de mais de 83% no setor da saúde.
Esse fato é raro no Brasil, pois a saúde é sempre um dilema e um problema grave a
ser resolvido. Mas a Unifal,  com sua experiência e excelência, sempre me ajudou
muito. Está presente a Carolina, representante dos alunos e dos ex-alunos, que me
ajudou na tarefa  de  priorizar  a  saúde preventiva,  de  humanizar  a saúde.  Com a
Unifal, sem dúvida, transformamos o Programa Saúde da Família em uma referência
para todo o Brasil, o que foi até objeto de reportagem do  Jornal Nacional,  da TV
Globo, que mostrou nossa experiência no Programa Saúde da Família inclusive na
zona rural.
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Houve também uma reportagem no programa  Globo Repórter,  também da Rede
Globo, falando sobre a política pública para a terceira idade, em que a Carolina teve
uma participação especial, a qual foi objeto de estudos no Brasil inteiro e rendeu um
programa Globo Repórter especial a esse respeito. Trabalhamos com a Carolina, com
a  Ludmila,  com  vários  alunos  e  ex-alunos,  com  o  pessoal  da  extensão  da
universidade, com o Prof. Paulo Márcio, com o Prof. Tonhão, que foi o reitor antes do
Paulo Márcio e o último diretor.  Eles  foram parceiros  de  primeira hora,  pensando
sempre no bem comum e no desenvolvimento da cidade com qualidade de vida.

A nossa  universidade  é  realmente  especial  e  diferente,  tendo  sido  pioneira  na
implantação  do Enem  como forma de democratização do  acesso à  universidade.
Trabalhadores e jovens de todo o Brasil estudam na Universidade Federal de Alfenas,
fazendo as provas na sua própria cidade. A Unifal teve a coragem de ser pioneira
nisso e tem, realmente, um trabalho fantástico.

Não posso deixar de ressaltar o trabalho de um grande brasileiro, o ex-presidente
Lula, nosso eterno presidente Lula, que elevou a Efoa à categoria de universidade
federal.  Ele é um brasileiro  que não teve oportunidade de estudar  e já disse,  da
tribuna da Assembleia, que não deixou de estudar porque quis, mas porque a vida
exigiu, muito cedo, que ele ajudasse a família a cuidar dos irmãos. Mas ele sabe da
importância do estudo e da universidade. Foi ele que elevou a nossa querida Efoa à
qualidade de universidade federal. Então nosso eterno agradecimento ao presidente
Lula. Como tem dito várias vezes o nosso reitor Prof. Paulo Márcio, o Prof. Tonhão, as
universidades tinham uma história antes do governo do presidente Lula e têm outra
depois no que se refere à expansão, ao acesso democrático, inclusive à melhoria da
qualidade do ensino.

A Universidade Federal de Alfenas é uma das melhores universidades do Brasil,
das Américas. É uma universidade tecnológica, com laboratórios importantíssimos,
com  professores  e  outros  profissionais  de  carreira  técnico-científica  altamente
capacitados, que nos dão verdadeiramente orgulho. Não há um só lugar onde eu vá
no Brasil em que não apareça alguém mencionando alguém próximo que estudou ou
que estuda lá. Ela verdadeiramente faz parte da história do nosso país.

Sou alfenense adotado com muito orgulho. Nasci em São João del-Rei, uma cidade
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de que gosto muito, mas Alfenas me acolheu. É uma cidade que tem uma população
acolhedora, hospitaleira, receptiva, e talvez isso tenha a ver com a Efoa e com a
Unifal. A cidade convive com a juventude. Há décadas fazemos isso. Alfenas é uma
cidade muito especial, e é claro que a história da cidade se confunde muito com a
história da Universidade Federal de Alfenas, que agora tem também um museu, que
conta essas histórias.

Como falei aqui do presidente Lula, quero aqui também agradecer ao Prof. Mânio
de Carvalho Tibúrcio por ter proposto o título de Doutor  Honoris Causa para o ex-
presidente Lula. Obrigado, professor. O presidente Lula está muito contente. Ainda
não pôde ir porque a data que marcamos, dia 7 de abril, coincidiu com o aniversário
da D. Marisa, esposa do presidente. Há três meses ele esteve aqui na Assembleia,
quando demos  a ele  o  título de  Cidadão Mineiro,  e  sempre que ele  se  encontra
comigo pergunta pela Unifal. Ele tem uma curiosidade viva a respeito de como anda a
nossa  universidade.  Então,  gostaria  de  agradecer  de  público  ao  Prof.  Mânio  de
Carvalho Tibúrcio, ao Prof. Paulo Márcio e a toda a universidade, que concedeu por
unanimidade o título de Doutor Honoris Causa a um cidadão que realmente merece.

Estou aqui emocionado porque comemorar 100 anos de uma universidade é um
momento muito importante. Agora há pouco eu falava na TV Assembleia como é raro
no Brasil termos uma escola que completa 100 anos. É uma jovem de 100 anos que
ainda vai crescer muito com o Brasil. Então eu quero, neste momento, mais umas
vez, agradecer a presença de todos vocês e parabenizar a nossa querida Unifal. Viva
a Unifal, viva Alfenas, viva o Brasil.

Entrega de Placa
O  locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Pompílio  Canavez,  representando  o

presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega ao
reitor  da  Unifal-MG,  Prof.  Paulo  Márcio  de  Faria e  Silva,  de  placa  alusiva a esta
homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A educação de
qualidade  é,  sem  dúvida,  uma  das  marcas  mais  importantes  de  uma  nação
desenvolvida. Por acreditar nisso, a Universidade Federal de Alfenas - Unifal-MG -,
fundada em 3/4/1914, vem contribuindo de maneira vigorosa e decisiva com o ensino
brasileiro. É um século de existência dedicado à pesquisa, à extensão, à inovação
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tecnológica  e  à  formação  de  milhares  de  estudantes,  em  diversas  áreas  do
conhecimento,  o  que evidencia  a  seriedade e  a  competência  dessa instituição.  A
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  ao  reconhecer  o  valor  da  Unifal  para  o
Estado e para o País, rende a ela merecida homenagem pelos  100 anos de sua
fundação”.

O presidente - Gostaria de convidar a Prof. Vera e a ex-aluna Carol para estarem
conosco na entrega dessa placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Reitor Paulo Márcio de Faria e Silva

Muito  bom  dia  a  todas  e  a  todos  os  presentes.  Gostaria  de  saudar  inicial  e
especialmente ao Exmo. deputado Pompílio Canavez,  nosso ilustre alfenense que
nos orgulha.  Como ele próprio disse,  é um alfenense adotado, como também fui,
deputado Pompílio  Canavez.  Hoje sou um filho  adotivo  da  cidade de Alfenas,  da
nossa  querida  Alfenas.  Agradeço-lhe  muitíssimo  esta  iniciativa,  esta  homenagem
proposta por V. Exa. à Unifal, celebrada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
que tem um simbolismo muito grande pelo fato de ser esta Casa a representante do
povo  mineiro.  Portanto,  entendemos  e  recebemos  esta  homenagem  como
homenagem do povo de Minas Gerais à Unifal. Fica aqui a nossa enorme gratidão
por esse ato de sua iniciativa.

Na pessoa de V. Exa., deputado Pompílio Canavez, também quero cumprimentar o
presidente desta Casa, deputado Dinis Pinheiro, e todos os deputados estaduais que
prestam  brilhantes  serviços  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  com  destaque  para  o
deputado Bosco, que é o presidente da Comissão de Educação desta Casa e que
acompanha, com bastante eficiência, os trabalhos na área da educação, em particular
da educação superior no Estado de Minas Gerais. Cumprimento ainda a Sra. Vera
Rosa, representante dos servidores da Unifal. É uma alegria tê-la na Mesa. Aliás, a
presença  dela  foi  escolha  do  próprio  deputado  Pompílio  Canavez,  mas  todos  os
servidores concordam que é um mérito muito grande em razão do que ela representa
para todos nós. A Vera é um modelo de servidora, uma servidora dedicada à nossa
instituição. Ver a Sra. Carolina Silva Castro, ex-aluna, neste ato representando os
alunos e os ex-alunos da Unifal também é uma alegria enorme, por dois motivos. O
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primeiro motivo é porque é inegável que a Carolina representa a beleza de nossas
alunas e ex-alunas da Unifal; e o segundo motivo é porque ela também está aqui para
representar,  em especial,  a  ex-aluna que  hoje  é  liderança  na  área  de  saúde do
Município de Nova Lima. Portanto, ser ela filha da Unifal nos traz uma enorme alegria,
ela que hoje, no Município de Nova Lima, assume posições de liderança e enaltece o
nome da Unifal em outras regiões do Estado de Minas Gerais.

Para os de casa,  permitam-me uma brincadeira.  Não tenho nada contra o hoje
presidente do DCE, Antônio Veríssimo, que faz um trabalho de pautar causas em
nome dos alunos,  mas é muito melhor  a representação da Carolina,  figuralmente
falando. Permitam-me um pouco da brincadeira com os senhores que bem conhecem
nosso querido aluno Antônio Veríssimo.

Iniciarei, deputado Pompílio Canavez, dizendo que é impossível um filho não gostar
de ouvir falarem bem de sua mãe. Sou filho da Unifal. Formei-me na Unifal. Então é
impossível  que eu não me sinta emocionado neste momento em que minha mãe,
Unifal, é homenageada nesta Casa tão importante, a Assembleia Legislativa de Minas
Gerais. Por que essa emoção? Porque acho que a Unifal merece essa homenagem
pelo que, de fato, representa para a cidade de Alfenas, o Sul de Minas Gerais,  o
Estado de Minas Gerais e todo o Brasil. A Unifal vem, nesses 100 anos de árdua luta
de  órgão  público,  cumprindo,  na  minha  avaliação,  muito  bem  o  papel  de  uma
instituição  que,  com  muita  responsabilidade  e  seriedade,  forma  jovens,  como  a
Carolina,  para  o  desempenho  de  funções  tão  importantes  para  o  País.  O  Brasil
precisa de profissionais qualificados e pessoas bem formadas que contribuam com o
seu  contínuo  aperfeiçoamento  e  desenvolvimento.  Então  é  muito  bom  estar  aqui
neste  momento  para  receber,  em  nome  da  universidade,  esta  homenagem  que
considero, de fato, muito justa; esta homenagem à nossa casa, à nossa mãe Unifal, a
que todos os presentes servimos com tanta alegria e satisfação.

Obviamente,  hoje,  a  Unifal  soma-se  a  outras  instituições  que  também  são
centenárias na nossa região, como a federal de Itajubá, a federal de Lavras e as
demais instituições federais de Minas Gerais. Elas são, deputado Pompílio Canavez,
um  verdadeiro  patrimônio  de  Minas  Gerais,  mas  não  simplesmente  patrimônio
histórico,  aquele  que  pode  ser  tombado  e  tem  apenas  valor  histórico.  Elas  são
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patrimônios vivos no Estado de Minas Gerais. O Estado, de fato, pode orgulhar-se de
ter um parque de instituições federais que representam, sem dúvida, o que temos de
melhor no País em termos de educação superior, pesquisa e extensão universitária.
Então  me  alegra  muito,  como  membro  dessa  comunidade,  compartilhar  com  as
demais instituições de ensino superior do País o que representamos.

Somos instituições que lideram a qualidade do ensino superior no Brasil. É muito
importante  frisar  isso.  De  fato,  a  Unifal  participa  disso  de  forma  muito  ativa  e
representa junto às demais instituições o que temos de melhor no padrão de ensino
superior.  É  muito  bom  poder  dizer  que  a  Unifal  participa  e  está  inserida  nesse
contexto  de  qualidade  que  as  instituições  federais  representam.  Isso,  ao  mesmo
tempo, traz grandes responsabilidades. Embora a esfera desta Casa seja a estadual,
é muito importante que os deputados estaduais sempre apoiem a educação superior
no  Estado  de  Minas  Gerais.  Isso  nos  afeta  porque  dependemos  do  Estado
principalmente via Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig -,
que  tem  sido  um  fator  importantíssimo  para  o  desenvolvimentismo  das  nossas
instituições. Ela apoia as pesquisas e os pesquisadores das universidades, fazendo-
os  cada  vez  melhores  não  só  para  a  formação  de  alunos,  mas  também  para  a
produção e geração de conhecimento. Isso trará novos valores para Minas Gerais e
ajudará no seu desenvolvimento, inclusive do ponto de vista econômico. Com esse
apoio, principalmente das atividades de pesquisa, poderemos também fazer diferença
no desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Minas Gerais. Deixo aqui
um  pedido  para  que todos  os  projetos  da  Fapemig,  iniciativas  e  orçamentos  que
chegam aqui para serem apreciados, possam ser aprovados, sempre considerando o
papel relevante desses recursos para o desenvolvimento das nossas instituições.

Esse patrimônio vivo que representa a Unifal precisa ser também apoiado. Com
certeza  o  Estado  ganha  muito  com  a  presença  dessas  instituições  que  servem
também  para  a  formação  de  tantos  jovens  do  Estado  e  de  outros  estados,  que
buscam as nossas universidades para a sua formação.

O  pessoal  brinca  muito,  dizendo  que  Minas  Gerais  tem  universidades  demais.
Mesmo no processo de criação da Unifal, as pessoas que participaram contam que
sempre havia  uma resistência,  pois  diziam que já  havia  muitas  universidades em
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Minas Gerais. O pessoal se esquece - e o pessoal das ciências exatas sabe bem
disso  -  da  questão  da  proporcionalidade.  Minas  tem  um  bom  número  de
universidades federais,  mas tem também muitos municípios, ou seja, mais de 850
municípios.  Se  os  pequenos  estados,  que  têm  14  ou  17  municípios,  têm  uma
universidade, proporcionalmente têm muito mais do que Minas Gerais.

Na minha primeira posse como reitor,  em 2010, tive a oportunidade de dizer ao
ministro Fernando Haddad que me sentia alegre por poder dizer que Minas Gerais
tem,  sim,  muitas  universidades,  e  tem  muitas  boas  universidades,  o  que  é  um
diferencial importante. A questão não é o quantitativo, mas a qualidade do ensino que
pode ser ofertado pelas nossas instituições.

Farei coro com V. Exa. em relação à gratidão que devemos todos, como cidadãos
brasileiros,  ter  pelo  nosso ex-presidente Lula.  Isso  é  inegável,  e  não se  trata de
questões político-partidárias, mas de cidadania. Com a entrada do governo Lula, o
pensamento,  o  ideal  de fortalecer  o ensino superior  público gratuito  de qualidade
tomou  corpo.  Isso  permitiu  que  todas  as  universidades,  incluindo-se  a  Unifal,  se
expandissem e crescessem bastante. Como diria a própria Carol, que está aqui ao
meu lado, elas cresceram não apenas numericamente, mas em qualidade. A Unifal é
uma instituição que,  como as outras,  cresceu  significativamente,  principalmente  a
partir  de  2005,  o  que  coincidiu  com  a  sua  transformação.  Alegra-nos  sentir  e
testemunhar no dia a dia que o crescimento também se deu qualitativamente. Isso é
muito importante.

Não há dúvidas de que o apoio decisivo de uma política de governo real que se
instalou,  uma  política  de  valorização  do  ensino  superior,  fez  toda  a  diferença.
Deputado  Pompílio  Canavez,  numericamente,  mais  do  que  dobrou  o  número  de
matrículas no ensino superior público no Brasil. Havia pouco mais de 135 mil vagas.
Hoje há mais de 350 mil vagas em universidades federais públicas, sem contar com
os institutos federais que também as ofertam e as expandiram bastante. Isso faz uma
diferença muito grande.

No caso da Unifal, não me canso de fornecer esse número. O aumento do número
de vagas,  além da qualidade, também trouxe a inclusão social,  pois,  em 2003,  a
Unifal disponibilizava ao país 1.320 vagas para os estudantes em todos os cursos.



1770
____________________________________________________________________________

Dessas vagas, apenas 20 eram para o período noturno. Claramente, a universidade
era para poucos, ou seja, para aqueles que, efetivamente, podiam estudar no período
diurno. Hoje a Unifal está com quase 8 mil alunos, e a metade, quase 4 mil alunos,
estuda em período noturno. Isso também é inclusão social. Um número muito maior
de alunos que precisa trabalhar durante o dia tem acesso aos bancos da universidade
para obter a sua formação e melhorar o seu padrão de vida. Então é muito importante
esse movimento, essa ação, que foi uma política de governo. Desejamos muito que
permaneça no País uma política de valorização do ensino, logicamente em todos os
níveis,  mas também no nível  superior.  É um reconhecimento que faço não só da
expansão em si. Hoje, deputado Pompílio Canavez, a Unifal representa um exemplo
muito claro.

Convido  as  pessoas  que  acham  que  a  universidade  brasileira  federal  está
sucateada a visitar a Unifal, e verão que não há sucateamento. Hoje todos os nossos
espaços, todos os laboratórios, todas as salas de aula oferecem praticamente o que
de melhor se pode oferecer a um estudante no Brasil. Os nossos professores, que
estão presentes conosco neste momento, são altamente qualificados, portanto têm
condições de ofertar também aos alunos um ensino da melhor qualidade. Isso faz
com que a Unifal hoje possa se orgulhar de estar entre as universidades federais de
Minas Gerais, com melhor avaliação.

As universidades federais de Minas Gerais sempre estão muito bem posicionadas
nos critérios de avaliação do País. Obviamente isso também depende de recursos.
Então é de se louvar a política iniciada no governo Lula, e que teve sequência no
governo  da  presidenta  Dilma  Rousseff,  com  a  manutenção  e  a  valorização  das
instituições,  permitindo  que  tenhamos  mais  qualidade  na  infraestrutura,  mais
qualidade no corpo docente, mais qualidade no corpo técnico-administrativo. É óbvio
que  o  resultado  só  pode  ser  um,  profissionais  cada  vez  mais  qualificados,  com
condições de assumir um papel cada vez mais importante nas políticas nas áreas de
saúde, educação, etc.  Novamente citamos o exemplo da nossa ex-aluna Carolina,
presente aqui na Mesa.

Mais uma vez, destacamos a alegria de estar aqui, em nome da Unifal, recebendo
esta homenagem. Deputado Pompílio Canavez, dedico esta homenagem a todos os
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servidores  da  Unifal,  e  muitos  se  encontram  aqui  presentes.  Hoje,  mais  que
infraestrutura, o que temos de maior valor na Unifal é o nosso corpo de servidores,
sejam professores ou servidores técnicos e administrativos. Sem dúvida, eles fazem o
diferencial da instituição e permitem que ela tenha hoje tanta qualidade. Quero que
todos que aqui estão representando a Unifal levem para os demais colegas que não
puderam vir o reconhecimento - que nesta oportunidade também faço público - do
trabalho  de  cada  um  de  vocês,  a  dedicação  que  têm  com  a  nossa  instituição.
Deputado Pompílio Canavez, hoje temos servidores públicos e terceirizados, e essa
qualidade chega aos nossos servidores terceirizados. Tenho orgulho do trabalho que
os  nossos  servidores  terceirizados  fazem,  porque  ele  é  feito  com  dedicação  e
carinho, como se servidores públicos fossem. Isso é muito importante, porque foi o
trabalho de vocês que permitiu que a Unifal chegasse a seu centenário com essa
força  toda,  com  essa  disposição  de  continuar  crescendo  e  fazendo  bem  o  que
precisamos fazer, ou seja, justificar, de forma muito clara e eficiente, todo o dinheiro
público investido.

Por último, manifestamos a nossa gratidão ao deputado Pompílio Canavez, que,
como prefeito de Alfenas, apoiou muito a universidade. Quero destacar o seu papel
importantíssimo na implantação da segunda unidade educacional, que chamamos de
Câmpus Santa Clara. Na época, como assessor de planejamento, acompanhando o
Tonhão,  lembro-me  das  inúmeras  reuniões  que  tivemos.  O  senhor  estava  na
prefeitura, liderando a Prefeitura. Depois, assumiu o seu mandato aqui, nesta Casa, e
o Luizinho, seu vice, assumiu a Prefeitura de Alfenas, mas dando continuação ao
trabalho. Realizamos uma quantidade enorme de reuniões. Foi importante a visão
que vocês tiveram, como homens públicos, de levar a Unifal para a região da cidade
que  mais  precisava da  universidade.  Hoje  é  notório  e  notável  que  aquela  região
começa a agregar qualidade. Pessoas que passaram conosco por lá esses dias -
como a Profa. Fátima, que me acompanhava numa viagem - percebiam que ali existe
uma agência bancária, um supermercado grande. Os testemunhos das pessoas do
próprio setor são de que a decisão para que fossem feitos novos investimentos foi
exatamente a presença da Unifal naquela região da cidade.

Isso somente foi possível com a visão de V. Exa., que, como homem público, tem
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uma preocupação diferenciada com as camadas mais necessitadas da população.
Tenho certeza de que a Unifal, no Câmpus Santa Clara, vai levar desenvolvimento
não só para toda a cidade de Alfenas, mas também para aquela região, que é um
bairro  operário  e  precisa  do  apoio  de  todos  os  órgãos  públicos,  da  Unifal,  da
Prefeitura, dos deputados estaduais, para que possa continuar se desenvolvendo.

Termino as minhas palavras com essa mensagem de gratidão a seu trabalho, a sua
dedicação e seu apoio à Universidade Federal de Alfenas. Mais uma vez, agradeço-
lhe  muitíssimo  esta  homenagem  que  V.  Exa.  teve  a  iniciativa  de  prestar  à
universidade.  Saímos  daqui  com o coração cheio  de  alegria e  de  esperanças  de
continuar fazendo muito pelo nosso país. Muito obrigado.

O  locutor  -  Com  a  palavra,  o  deputado  Pompílio  Canavez,  representando  o
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente
Passo a ler agora o pronunciamento do deputado Dinis Pinheiro, presidente desta

Casa. (- Lê:)
“Esta  Casa  faz  merecida  homenagem  à  Universidade  Federal  de  Alfenas,  por

ocasião da celebração do centenário de sua fundação. É motivo de orgulho para o
povo mineiro saber que a Unifal-MG se destaca em nosso país pela qualidade de
ensino,  como  evidenciam  os  bons  conceitos  alcançados  pelos  seus  cursos  no
sistema  de  avaliação  do  Ministério  da  Educação.  Em  2008,  por  exemplo,  as
graduações em nutrição, enfermagem e farmácia alcançaram nota máxima no Exame
Nacional  de  Desempenho  de  Estudantes,  sendo  incluídos  entre  os  25  cursos
considerados de nível de excelência no País.

A trajetória dessa reconhecida instituição teve início em 1914, quando foi criada a
Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas  -  Efoa.  Idealistas,  seus fundadores
Armando de Almeida Magalhães, Nicolau Coutinho e José da Silveira Barroso, sob a
liderança de João Leão de Faria, perceberam que dotar a cidade sul-mineira de uma
instituição de ensino  superior  era  fundamental  para  alavancar  o  desenvolvimento
regional.

Na década de 1960, a escola foi federalizada, sendo transformada em autarquia em
1972, o que viabilizou a implantação, cinco anos mais tarde, do curso de enfermagem
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e  obstetrícia.  Em  2001,  após  ganhar  mais  um  curso,  o  de  nutrição  e  ciências
biológicas, tornou-se centro universitário federal especializado em saúde, em 2005
elevado a universidade federal. Nos anos 2000, aos tradicionais cursos ministrados
desde os primeiros tempos vieram somar-se outros, como medicina e biotecnologia.

Embora a área de saúde continue sendo primordial, a Unifal atualmente oferta mais
de 30 cursos de graduação, dos mais variados campos de conhecimento. Destacam-
se, no campo das ciências exatas, as licenciaturas em física e em matemática e, no
das ciências humanas, pedagogia e história. Tão importante quanto o aumento no
número de cursos oferecidos pela Unifal  foi  a  ampliação de sua área de atuação
geográfica. Embora permaneça sediada em Alfenas, a instituição inaugurou unidades
em Varginha e em Poços de Caldas.

Desde a  década  de  1980,  a  Unifal  já  oferece vários  cursos  de  especialização.
Contudo, a elevação à categoria de universidade estimulou a criação de programas
de  pós-graduação  stricto  sensu.  A instituição  orgulha-se  de  ter  implantado,  até  o
momento, 12 programas, em nível de mestrado e doutorado, todos recomendados
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes.

Ciente de que as universidades públicas só desempenham a contento a sua função
social  se  transcenderem as  fronteiras  da  academia,  foram implantadas  ações  de
extensão,  paralelamente  às  atividades de ensino  e pesquisa.  Iniciativa  de  grande
relevo  é  o  programa  Unati,  voltado  para  a  terceira  idade,  inspirado  pela  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que entende como uma das finalidades do
ensino superior suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural.

Como  presidente  desta  Casa,  que  procura  ser  reconhecida  como  o  Poder  do
cidadão na construção de uma sociedade melhor,  fico profundamente emocionado
com  a  habilidade  da  Unifal  de  contribuir  para  o  fortalecimento  de  municípios  do
interior do Estado.

Ciente  de  que  essa  história  de  sucesso  foi  construída  com  o  esforço,  o
compromisso e a dedicação de seus diretores, professores, alunos e funcionários,
parabenizo cada um por esta memorável data. Transmito ainda os cumprimentos do
Legislativo  Mineiro  ao  reitor  Paulo  Márcio  de  Faria  e  Silva,  ao  vice-reitor  Edmêr
Silvestre Pereira Júnior e à vice-reitora Magali Benjamin de Araújo, por sua criteriosa
gestão, condizente com as virtudes da universidade.
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Finalizo com os votos de que a esses 100 anos de existência se somem muitos
outros! Que a Unifal possa seguir contribuindo para tornar Minas Gerais um Estado
mais  instruído,  mais  desenvolvido  e  mais  igualitário!  Muito  obrigado.”  Essa  é  a
mensagem do deputado Dinis Pinheiro.

Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, do público
que nos  acompanha pela  TV Assembleia  e  do  público  que nos ouve pela  Rádio
Assembleia. A Unifal agora é o futuro, é mais trabalho, mais cursos, enchendo cada
vez mais de orgulho a nossa terra, especialmente a nossa querida Alfenas.

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 reunião especial de logo mais, às 18 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2013

Às  20h48min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Lafayette  de
Andrada,  Romel  Anízio,  Ulysses  Gomes  e Célio  Moreira  (substituindo o  deputado
Jayro  Lessa,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  Comissão  de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está presente, também, o deputado Gilberto
Abramo.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições  da  comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que
compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação,  em turno único, do Projeto de Lei  nº  4.550/2013  com a Emenda nº 5
apresentada pela Comissão de Saúde, com as Emendas nºs 15, 17, 22 a 25, 27, 29 a
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33, 35, 37 a 39, 42 a 52, 55, 57, 59, 60, 62 a 64, 67 e 68 apresentadas pela Comissão
de Participação Popular, com as Emendas nºs 71 a 138 e com as Subemendas n° 1
às Emendas nºs 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 26, 28, 34, 36, 40, 41, 54, 56, 58, 61, 65 e 69
apresentadas ao final do parecer, e pela rejeição das Emendas nºs 11, 12, 18 a 21, 53
e  70 (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada).  É  ainda  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.551/2013 com as Emendas nºs 1 a
21, 23 a 34, 38 a 41, 43 a 47, 49 a 53, 55 a 58, 63 a 77, 79 a 83, 85 a 92, 109 a 119,
131 a 142, 144 a 155, 158 a 166, 179 a 188, 190, 367 a 406, 411 a 418, 424 a 433,
438  a  455,  574  a  580,  582  a  584,  589  a  597,  628  a  632  apresentadas  por
parlamentares; com as Emendas nºs 754 a 757, 783 a 793, 795, 796, 798 a 803, 805
a 820 apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com as Subemendas nº
1 às Emendas nºs 48, 54, 78, 84, 121, 125, 127, 130, 407 a 410, 419 a 421, 585 a
587, 753, 758 a 760, 794, 797 e as Emendas nºs 821 a 877 apresentadas ao final do
parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 22, 35 a 37, 42, 60 a 62, 93 a 108, 120, 122
a 124, 126, 128, 129, 143, 156, 157, 167 a 178, 189, 191 a 366, 422, 423, 434 a 437,
456 a 573, 581, 588, 598 a 627, 634 a 752, 761 a 782 e 804 (relator: deputado Zé
Maia.) As Emendas nºs 59 e 633 foram retiradas pelo autor. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E DO CONTRIBUINTE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/3/2014
Às  14h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Rômulo

Veneroso,  Fred  Costa  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado João Vítor  Xavier.  Havendo número  regimental,  o
presidente, deputado Rômulo Veneroso, 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
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Heli Siqueira de
Azevedo,  Superintendente  Regional  do  Trabalho  e  Emprego  em  Minas  Gerais
substituto, em resposta ao Ofício nº 331/2014, que encaminhou as notas taquigráficas
da 26ª Reunião Ordinária da comissão. Comunica também o recebimento de ofício do
Sr. Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho, promotor de justiça, publicado no Diário do
Legislativo em 21/2/2014. Registra-se a presença do deputado João Leite. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.376/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater, em
audiência pública, no Município de Santana do Riacho, os prejuízos causados aos
consumidores que se encontravam na localidade que abrange o circuito da Serra do
Cipó no Carnaval do corrente ano;

- nº 9.377/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater, em audiência
pública,  o  abuso  de  preços  praticado  pelos  comércios  instalados  dentro  das
dependências dos aeroportos mineiros;

-  nº  9.378/2014,  da deputada Liza Prado,  em que solicita  seja dada ciência ao
Procon Estadual de Minas Gerais da criação da Comissão Temporária Especial de
Monitoramento de Produtos e Serviços sobre a Qualidade e Preços ao Consumidor
durante os eventos da Copa do Mundo e seja encaminhado pedido de providências
para que essa comissão faça parte da Câmara Técnica de Consumo e Turismo de
Minas Gerais;

- nº 9.379/2014, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja encaminhado à
Even Construtora e Incorporadora ofício informando que a Comissão de Defesa do
Consumidor  e  do  Contribuinte  recebeu  denúncias  de  problemas  nos
empreendimentos dessa empresa e que aprovou requerimento para debater o tema;

-  nº  9.380/2014,  do  deputado João Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater, em
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audiência pública, os problemas nas obras entregues a consumidores da área de
construção civil nos Bairros Vila da Serra, Vale do Sereno, Vale dos Cristais e outros
na divisa das cidades de Belo Horizonte e Nova Lima;

-  nº  9.381/2014,  do  deputado João Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater, em
audiência pública, os problemas na construção dos prédios da Even Construtora e
Incorporadora que integram o Ed. Villaggio Monticiello, localizado no Vale do Sereno,
em  Nova  Lima,  bem  como  debater  os  danos  causados  ao  consumidor  com  a
construção de uma torre que retira a vista definitiva dos condôminos;

-  nº  9.383/2014,  do  deputado Rômulo Veneroso,  do  deputado Fred Costa e  do
deputado Cabo Júlio,  em que solicitam seja realizada reunião com convidados da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para que seja apresentando
pelo Procon Assembleia o relatório de atividades do ano de 2013.

Logo após é fixado novo dia e horário das reuniões ordinárias para as quartas-
feiras,  às  15h30min.  Cumprida a  finalidade da reunião,  a  presidência  agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado - Duilio de Castro.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

1º/4/2014
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Ulysses Gomes 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 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.
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
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votação  nominal,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  por
unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.803 e 4.885/2014 (relator: deputado Tenente
Lúcio) e 4.904/2014 (relator: deputado Mário Henrique Caixa), que receberam parecer
por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende
a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é
aprovado  o  Requerimento  nº  9.425/2014,  do  deputado  Marques  Abreu,  em  que
solicita seja encaminhado ao Ministério de Esportes pedido de informações sobre os
recursos federais destinados à construção do Centro de Treinamento Esportivo da
Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  -  UFMG -,  em  especial  esclarecer  se  foi
alocado recurso visando à construção de alojamento e, em caso negativo, propor a
sua inclusão.

A seguir,  é  aprovado  relatório  da  visita  realizada  no  dia  25/3/2014  ao  Centro
Esportivo de Treinamento da UFMG, que é publicado após as assinaturas.

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2014.
Marques Abreu, presidente - Mário Henrique Caixa - Tenente Lúcio.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Local visitado: Centro Esportivo de Treinamento da UFMG
Apresentação

A requerimento  do  deputado  Marques  Abreu,  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e
Juventude  visitou,  no  dia  25/3/2014,  o  Centro  Esportivo  de  Treinamento  da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, com a finalidade de conhecer suas
novas  instalações  e  verificar  a  execução  das  obras  de  construção  dos  novos
módulos. Esta visita foi uma segunda etapa da verificação iniciada em visita realizada
em 12/3/2012 pela comissão.

Participou  da  visita  o  Deputado  Marques  Abreu,  presidente  da  Comissão,  e  o
acompanharam  os  Srs.  Tiago  Nascimento  de  Lacerda,  secretário  de  Estado  de
Turismo e  Esportes;  Rogério  Aoki  Romero,  subsecretário  de  Turismo e  Esportes;
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Ângelo  Minardi,  assessor  da  secretaria  mencionada;  Rodolfo  Benda,  diretor  do
Conselho Administrativo do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG; Bruno Pena
Couto, membro desse conselho; Lessek Antoni Szmucttrowski, supervisor técnico da
área de atletismo;  Luciano Sales  Prado,  coordenador  técnico  científico  do  centro;
Sérgio Teixeira  da Fonseca,  diretor  da  Escola  de  Educação Física,  Fisioterapia  e
Terapia  Ocupacional  da  UFMG;  e  Nelson  Rodrigues  da  Costa,  engenheiro
responsável pela obra.

Relato
Durante  a  visita  ao  Centro  Esportivo  de Treinamento,  as  autoridades  presentes

reafirmaram que o objetivo do  espaço é a preparação de atletas  de  alto  nível,  a
formação de recursos humanos, a pesquisa e o ensino. Dessa forma, o centro será
um  lugar  para  que  estudantes  dos  cursos  da  área  de  saúde  da  UFMG,  como
fisioterapia, nutrição e enfermagem, possam se habilitar para trabalhar com atletas.

A construção do centro é fruto de parceria entre o governo do Estado, o Ministério
dos  Esportes,  a  UFMG e  o  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e
Tecnológico - CNPq -,  agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e
conta com a colaboração da Federação Mineira de Atletismo.

A primeira etapa da obra foi efetivada, há dois anos, com a construção de pista de
atletismo que atende as exigências das instituições internacionais, o que permite a
oficialização  das  marcas  que  porventura  venham  a  ser  alcançadas,  inclusive  de
recordes mundiais. A pista, com 400m de comprimento e oito balizas, é coberta com
produto sintético emborrachado, fabricado pela empresa italiana Mondo e aplicado na
pista de atletismo das Olimpíadas de 2012, em Londres.

A segunda etapa,  já  em andamento,  inclui  o  espaço de esportes  aquáticos,  de
centro médico, de vestiários e de nutrição. O deputado Marques Abreu conheceu o
centro  de  máquinas  de  tratamento,  aquecimento  e  filtragem  de  águas,  as
dependências  de  cozinha,  vestiários  de  funcionários  e  de  atletas,  a  sala  de
hidromassagem, os laboratórios, as salas de aula e a piscina de 65m, que tem um
projeto inédito no continente, com paredes moduláveis, o que permite a alteração de
suas  configurações  para  diferentes  práticas.  A visita  foi  guiada  pelo  engenheiro
responsável pela obra, Nelson Rodrigues da Costa.
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A terceira etapa compreende a construção de pavilhão com ginásio coberto, onde
duas  quadras  multifuncionais  permitirão  o  treinamento  de  equipes  de  ginástica
artística,  ginástica  rítmica,  judô,  taekwondo e  esportes  de  quadr,a  como  vôlei,
basquete e  handball.  A licitação para início das obras deve ser concluída ainda no
primeiro semestre de 2014.

Por fim, as autoridades presentes reforçaram a necessidade da construção de um
alojamento para os atletas, obra que não estava prevista inicialmente. De acordo com
Bruno Pena Couto, estão sendo desenvolvidas ações na Secretaria Nacional de Alto
Rendimento  do  Ministério  dos  Esportes  para  que  sejam  alocados  recursos  na
construção desse alojamento. Segundo ele, o projeto arquitetônico, desenvolvido pela
UFMG,  compreende  uma estrutura  com  130  leitos,  em  apartamentos  individuais,
duplos e triplos.

Ao  fim  da  visita,  o  deputado  Marques  Abreu  renovou  o  convite  para  que  os
presentes  participassem  da  audiência  pública  da  comissão,  que  se  realizaria  às
14h30min do mesmo dia, com a finalidade de repassar aos cidadãos mineiros as
informações obtidas durante a visita.

Conclusão
O  presidente  da  comissão  considerou  o  Centro  Esportivo  de  Treinamento  um

projeto de excelência esportiva, que propiciará o crescimento do esporte em todo o
Estado, e afirmou que a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude pleiteará auxílio
aos  órgãos  federais  para  a  construção  do  alojamento  destinado  a  atletas
provenientes  do  interior  de  Minas  Gerais  e  de  outros  Estados  durante  os
treinamentos.

Sala das Comissões, 1º de abril de 2014.
Marques Abreu, presidente - Ulysses Gomes - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2014

Às 9 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões os deputados Durval  Ângelo,
Rômulo  Viegas,  Sebastião  Costa  e  Cabo  Júlio  (substituindo  o  deputado  Rogério
Correia,  por  indicação da Liderança do Bloco Minas Sem Censura),  membros da
supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Anselmo José Domingos.
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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  denúncias  contra  possíveis  violações  de  direitos  humanos
sofridas por policiais militares, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e
votar  proposição  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: ofício das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil,
acusando o recebimento das notas taquigráficas da 72ª Reunião Extraordinária desta
comissão e informando que as referidas notas foram encaminhadas à Secretaria de
Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social,  para  análise;  e  encaminhando
resposta  da  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  ao  Ofício  nº
67/2014/SGM; Nívia Mônica da Silva, promotora de justiça, informando que as notas
taquigráficas referentes à 36ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos
foram encaminhadas para a coordenação das Promotorias de Justiça de Leopoldina
para análise e providências cabíveis; Isabela Nery Leão Freire, técnica administrativa,
informando  o  indeferimento  do  requerimento  de  instauração  de  inquérito  civil
referente à Notícia De Fato nº 003123.2013.03.0001/1, que foi instaurada a partir do
recebimento  das  notas  taquigráficas  da  23ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão,
encaminhando a cópia do relatório de arquivamento; Rocksane de Carvalho Norton,
reitora em exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, em resposta ao Ofício
nº  3.158/2013/SGM,  que  encaminhou  as  notas  taquigráficas  da  58ª  Reunião
Extraordinária desta comissão, e dos Srs. Cláudio Varella de Souza, procurador de
justiça,  encaminhando  cópia  do  despacho  exarado  na  NF  0024.14.0023385-4;
Marcus Vinicius Furtado Coêlho, presidente do Conselho Federal da OAB, acusando
o recebimento das notas taquigráficas da 36ª Reunião Ordinária desta comissão, e
informando o encaminhamento à Seccional OAB de Minas Gerais; Wagner Augusto
Moura  e  Silva,  promotor  de  justiça  da  Comarca  de  Manga,  informando  que  foi
instaurada a Notícia de Fato nº 0393.14.000052-1, tendo em vista denúncias acerca
de  ameaças  praticadas  em  face  de  lideranças  indígenas  da  aldeia  xacriabá  no
Município de São João das Missões; Ten.-Cel. PM Júlio César de Souza, comandante
do  40º  Batalhão da  Polícia  Militar,  convidando  este  presidente  para  participar  de
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reunião sobre a operação de reintegração de posse de imóveis situados em Ribeirão
das Neves; e e-mails da Sra. Regina Fátima Sotero, solicitando a intervenção desta
Casa em relação a  três  crianças que  foram conduzidas  ao  abrigo  Carlos  Prates,
possivelmente  de  maneira  irregular,  e  encaminhando  denúncia  de  cidadão  sobre
irregularidades e maus tratos ocorridos no Ceresp da Gameleira com presos da cela
W, reclusos por não pagar pensão alimentícia. Comunica também o recebimento de
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo  nas  datas  mencionadas  entre
parênteses:  ofícios  das  Sras.  Maria Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa Civil;
Natalia  Salomão  de  Pinho,  promotora  de  justiça;  Andressa  de  Oliveira  Lanchotti,
promotora  de  justiça;  e  dos  Srs.  Carlos  Alberto  da  Silveira  Isoldi  Filho,  assessor
especial  do  Gabinete  do  procurador-geral  de  justiça  adjunto  jurídico;  Rômulo  de
Carvalho Ferraz,  secretário  de Defesa Social;  Carlos  Antônio Almeida de Oliveira,
presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais; Plínio Salgado,
controlador-geral  do  Estado  (13/3/2014);  das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,
secretária  de  Casa Civil;  Maria  Augusta  Boulitreau Assirati,  presidente  interina  da
Funai; Caroline Willrich, coordenadora regional da Funai (substituta); Olivia de Fátima
Braga  Melo,  chefe  do  Departamento  de  Investigação,  Orientação  e  Proteção  à
Família da Polícia Civil; e dos Srs. João Abnir Pinho de Souza, prefeito municipal de
Santa Efigênia de Minas; Gilson Soares Lemes, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de
Justiça; Josué Costa Valadão, secretário  municipal de Governo de Belo Horizonte
(22/3/2014); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil e dos Srs.
Antonio Gama Junior, subcorregedor-geral de Polícia Civil; Bruno Machado Gomes,
técnico  administrativo  da  Procuradoria  do  Trabalho  no  Município  de  Uberlândia;
Eduardo  Henrique  Soares  Machado,  promotor  de  justiça;  Luís  Gustavo  Patuzzi
Bortoncello,  promotor  de  justiça;  Marcelo  Mattar  Diniz,  coordenador  do  Centro de
Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri
e da Auditoria Militar (29/3/2014). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir as Sras. Nivia Mônica da Silva, coordenadora do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos - Ministério
Público  do  Estado;  Sgt.  PM  Sônia  de  Jesus  Samora;  o  Ten.-Cel.  Paulo  Marcos
Ferreira,  Comandante  da  6ª  Região  Integrada de  Segurança  Pública;  o  Maj.  PM
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Wanderlúcio  Ferraz  dos  Santos,  chefe  da  sessão  de  Polícia  Judiciária  Militar  e
Processos e Procedimentos Administrativos, representando o Cel. PM Renato Batista
Carvalhais, corregedor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Rodrigo Xavier
da Silva, ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais; o 3º-Sgt. PM Marco Antônio
Bahia Silva, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de
Minas Gerais - Aspra Pm/Bm; o Maj. PM QOS Marco Túlio de Aquino, vice-presidente,
representando o Ten.-Cel. PM QOS Cleinis de Alvarenga Mafra Júnior, presidente da
Junta Central de Saúde - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Ten. PM Luiz
Ângelo de Oliveira,  médico do Núcleo de Atenção Integral  à Saúde do Centro de
Apoio Administrativo da 6ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais - Lavras/MG; Rui
Pereira  da  Fonseca,  advogado;  Cap.  PM  Vicente  de  Cássio  Nogueira;  Cap.  PM
Dailson da Silva Freitas; Cap. PM Marcos Soares Gandra; Sgt. PM Edson Pereira
Campos dos Santos; Sd. PM Mateus Eustáquio Cândido, que são convidados a tomar
assento  à  mesa.  O  presidente,  como autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao
debate, passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  é  aprovado,  em  turno  único,  por
unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.756/2013,  que  recebeu  parecer  por  sua
aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  7.348/2014.
Registra-se  a  presença  dos  deputados  Rogério  Correia,  Duarte  Bechir,  Sargento
Rodrigues e Lafayette de Andrada. 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 9.431/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Presidência da Fhemig pedido de providências para que seja efetuada a internação
de Wesley Gabriel Leite no Pavilhão da Casa de Saúde Santa Isabel, no Município de
Betim, para que ele receba os cuidados necessários em função de sua deficiência
física;
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- nº 9.432/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, a situação do presídio de Ouro
Preto;

-  nº  9.433/2014,  do deputado Durval  Ângelo,  em que solicita  seja encaminhada
manifestação de aplauso ao  presidente  da  Fhemig  pela  apuração das  denúncias
apresentadas  por  esta  comissão e  resolução de problemas ocorrentes  no  Centro
Psiquiátrico de Adolescência e Infância;

-  nº  9.434/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  retirado  de
tramitação o Requerimento nº 7.416/2014;

- nº 9.435/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, denúncias de violação de direitos
humanos das comunidades situadas no entorno e dentro da área do Parque Nacional
das Sempre-Vivas;

-  nº  9.436/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
realizado  debate  público  desta  comissão  sobre  o  tema  "Alienação  parental",  em
cumprimento da Lei 20.584, de 26/12/2012;

- nº 9.437/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada visita
desta comissão às comunidades situadas no entorno e dentro da área do Parque
Nacional das Sempre-Vivas;

-  nº  9.438/2014,  do  deputado  Sebastião  Costa,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, o tema "Transtorno do
espectro do  autismo"  em função do Dia  Mundial  da Conscientização do Autismo,
fixado em 2 de abril, para o qual seja convidada a Sra. Cyntia de Lima Prata;

-  nº 9.439/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, a violação de direitos e garantias
fundamentais  e  possíveis  crimes  praticados  pelo  Sr.  Hamilton  Joaquim  da  Silva,
delegado de polícia judicária de Juiz de Fora, em desfavor de policiais militares do 2º
BPM  durante  o  atendimento  de  ocorrência  Reds  nº  2014.0068.63209-001  no  dia
29/3/2014;

-  nº 9.440/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, os furtos de armas na Central
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Integrada  de  Escoltas  de  Ribeirão  das  Neves  e  a  segurança  dos  agentes
penitenciários que estavam de plantão no dia do fato, bem como a segurança de seus
familiares;

- nº 9.441/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Ouvidoria de Polícia Militar, à Corregedoria de Polícia Militar, ao prefeito municipal de
Sete  Lagoas  e  ao  Centro  Operacional  da  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  dos
Direitos Humanos pedido de providências para apuração de denúncia de supostas
agressões sofridas por Gerson Antônio Guedes Lima e outros durante manifestação
pública realizada em 31/3/2014, em Sete Lagoas, praticadas, em tese, por guardas
municipais e por policiais militares que registraram o Reds nº 2014.006998308001;

- nº 9.442/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar,  à  Corregedoria  da  Guarda  Municipal,  à
Ouvidoria de Polícia Militar  e ao Centro Operacional  da Promotoria de Justiça de
Defesa  dos  Direitos  Humanos  pedido  de  providências  para  que  seja  apurada
denúncia de agressões sofridas pela Sra. Heloísa Greco e pelo Sr. Bruno Alcântara
Soares  em  30/4/2013,  cuja  autoria  é  imputada  a  policiais  militares  e  a  guardas
municipais;

-  nº  9.443/2014,  do deputado Durval  Ângelo,  em que solicita  seja encaminhada
manifestação  de  aplauso  a  Sra.  Mônica  Fernandes  Abreu  e  ao  presidente  da
Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais pelo exercício
do direito de petição perante a Comissão de Direitos Humanos, ao denunciar abusos
ocorrentes no Centro Psiquiátrico de Adolescência e Infância;

- nº 9.444/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
CAO-DH do Ministério Público e ao promotor de justiça da Comarca de Betim pedido
de providências  para que seja garantida a internação de Wesley Gabriel  Leite no
Pavilhão da Casa de Saúde Santa Isabel, no Município de Betim, para que ele receba
os cuidados necessários em função de sua deficiência física;

- nº 9.445/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para debater, em audiência pública, denúncias de abuso de
poder  e  violações de direitos  humanos  no âmbito da  Junta  Central  de  Saúde da
Polícia Militar do Estado;
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- nº 9.446/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Regional de Medicina do Estado as
notas  taquigráficas  da  6ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão,  acompanhadas  de
pedido de providências para que sejam apuradas denúncias de irregularidades na
Junta Central de Saúde da Polícia Militar, em decorrências dos fatos relatados na
referida reunião;

- nº 9.447/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
ao presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, ao promotor de justiça
militar,  ao corregedor-geral  de justiça militar,  ao promotor de justiça de defesa da
saúde, ao presidente do Conselho Regional de Psicologia,  ao corregedor-geral do
Tribunal de Justiça Militar e às autoridades presentes na 6ª Reunião Ordinária desta
comissão, as notas taquigráficas dessa reunião.

- Logo após, é aprovado o relatório de visita à Casa de Saúde São Francisco de
Assis,  localizada  em  Bambuí,  o  qual  vai  publicado  logo  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, 3 de abril de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Direitos Humanos

Local visitado:
Casa de Saúde São Francisco de Assis - Bambuí-MG

Apresentação
A requerimento dos deputados Durval Ângelo e Maria Tereza Lara, a Comissão de

Direitos Humanos visitou, em 19/3/2014, a Casa de Saúde São Francisco de Assis,
em Bambuí, com a finalidade de diagnosticar a realidade local e levantar os principais
problemas e as dificuldades enfrentadas.

Além da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro Leão, a visita
contou com as seguintes presenças: Ivan Chaves de Magalhães, secretário municipal
de Educação e Assistência Social,  representando o prefeito  municipal de Bambuí;
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Henrique  Timo,  diretor  assistencial,  representando  o  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); Maria José de Carvalho Leite, diretora da Casa de Saúde São
Francisco de Assis, em Bambuí; Dalva Gomes de Oliveira, coordenadora do Núcleo
Morhan de Bambuí; Leila Maria Lopes, conselheira local de saúde; Wilton Gonçalves
Lima, secretário-geral da Federação Nacional dos Metalúrgicos; e Neuza Pereira de
Freitas, diretora do Sind-Saúde.

Relato
Na  casa  de  saúde,  a  comissão  foi  recebida  pelas  autoridades  estaduais  e

municipais  mencionadas,  que  acompanharam  os  parlamentares.  A  visita  deu
sequência ao planejamento da Comissão de Direitos Humanos de visitar as quatro
casas  de  saúde  remanescentes  do  antigo  sistema de  internação  compulsória  de
pessoas afetadas pela hanseníase, criado pelo então presidente Getúlio Vargas, na
década de 1940. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - é
atualmente responsável pela administração das antigas colônias de hansenianos.

A casa de saúde de Bambuí, antigo Sanatório São Francisco de Assis, foi criada em
1943,  e  seu  objetivo  era  atender  e  isolar,  sobretudo,  pacientes  hansenianos  das
regiões Oeste e Sudoeste de Minas Gerais, bem como do Sul do Estado de Goiás.

A colônia impressiona inicialmente por suas grandes dimensões. Afastado da sede
de  Bambuí,  o  local  lembra  uma  fazenda,  e  lá  estão  instalados  cerca  de  550
moradores, distribuídos entre a sede da casa de saúde, 24 pavilhões e dezenas de
casas. Desse total de moradores, 82 são pacientes crônicos de hanseníase, a maioria
idosos. A área abriga os pacientes, seus filhos, cônjuges e outras pessoas que tinham
alguma ligação com os internados. Nesse contexto, surgiram as vilas da Pedreira,
Vila  Nova e Vila do Cachorro Sentado.  Mesmo com a revogação das internações
compulsórias, em 1965, muitos permaneceram no local devido ao preconceito com a
hanseníase. Cumprem importante e histórico papel na casa de saúde as freiras do
Monte Calvário, que prestam assistência na comunidade desde 1944. A Congregação
das Filhas do Monte Calvário, atualmente sob a liderança da Irmã Carmela, nascida
na Itália, completa 70 anos em 2014.
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Em geral, a comissão percebeu na visita o abandono do patrimônio de boa parte
dos pavilhões, sendo que muitos estão praticamente destruídos, sem teto, portas e
janelas. Foi visitado o Pavilhão 4, que se encontra nesse estado de precariedade,
onde  moradores  e  representantes  do  Movimento  de  Reintegração  das  Pessoas
Atingidas pela Hanseníase - Morhan - reivindicam a edificação de um memorial.

As ruas da colônia também se encontram em péssimo estado de conservação, com
muitos desníveis e buracos. Os deputados, que caminharam no local, constataram as
dificuldades  para  locomoção  dos  pacientes  atingidos  pela  hanseníase.  Chamou
atenção também o mau estado de conservação da rodovia que dá acesso à casa de
saúde, ligando-a à sede de Bambuí. Existe um impasse entre o Estado e a Prefeitura
Municipal  de  Bambuí  quanto  à  responsabilidade  pela  manutenção das  ruas  e  da
rodovia.

O Município, por outro lado, mantém em funcionamento na comunidade uma creche
e duas escolas, sendo que uma delas é de tempo integral.

Os  deputados  constataram  uma  situação  que  representa  risco  para  alguns
moradores dos pavilhões: o uso, por eles, de botijões de gás e fogões no interior dos
quartos, à revelia de determinação contrária da direção da casa de saúde.

A coordenadora local do Morhan, Dalva Gomes de Oliveira, apresentou uma pauta
de reivindicações que inclui atendimento prioritário aos moradores e ex-pacientes da
Casa de Saúde São Francisco, regularização fundiária dos imóveis dos moradores,
transporte  gratuito,  entrega  de  correspondências  pelos  Correios  diretamente  aos
moradores,  contratação  de  médicos  em  especialidades  tais  como  ortopedia  e
dermatologia, regularização do fornecimento de água potável na comunidade, compra
de  aparelhos,  instalação  de  um  posto  policial  e  melhoria  das  estruturas  dos
laboratórios.

A diretora do Sindicato dos Servidores da Saúde - Sind-Saúde -, Neusa Freitas,
disse que um alto nível de doenças do trabalho afeta os servidores que atuam na
casa de saúde, pois o número de funcionários é pequeno em face da demanda de
pacientes internados, que são totalmente dependentes do atendimento.

Conclusão
Ao final da visita, foi realizada audiência pública na Casa de Saúde São Francisco
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de  Assis,  na  qual  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  anunciou  que  seriam
apresentados os seguintes requerimentos:

- realização de visita da Comissão de Direitos Humanos ao secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas, com a participação de representantes da Prefeitura
Municipal  de  Bambuí  e  da  Fhemig,  com  o  objetivo  de  debater  parcerias  para  a
recuperação  das  ruas  internas  e  da  rodovia  de  acesso  à  Casa  de  Saúde  São
Francisco de Assis, que se apresentam inadequadas ao uso e translado de pacientes
em geral e ex-portadores de hanseníase;

- envio ao secretário de Estado de Saúde e ao diretor-presidente da Fhemig de
pedido  de  providências  para  que  sejam  atendidas  as  reivindicações  do  Morhan
relativas aos moradores da Comunidade São Francisco de Assis, em Bambuí, com
destaque para a expansão e ampliação do hospital  local,  inclusive para todos os
moradores  do  município  e  para  a  contratação  de  médicos  para  consultas
especializadas;

- envio ao governador do Estado, ao secretário de Estado de Saúde e ao diretor-
presidente  da  Fhemig  de  pedido  de  providências  para  que  seja  atendida  a
reivindicação  do  Morhan  para  a  reforma  do  Pavilhão  4  da  Casa  de  Saúde  São
Francisco  de  Assis,  em  Bambuí,  para  que  seja  destinado  ao  funcionamento  do
Morhan  e  à  construção  do  Centro  de  Preservação  da  Memória  da  Colônia  São
Francisco de Assis;

- envio à direção dos Correios no Estado de pedido de providências para que a
distribuição de correspondências aos moradores da Comunidade São Francisco de
Assis,  no Município de Bambuí,  seja realizada diretamente na residência de cada
morador, conforme reivindicação do Morhan;

- envio à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, ao DER, à Fhemig
e  à  Prefeitura  Municipal  de  Bambuí  de  pedido  de  providências  para  que  sejam
viabilizadas parcerias e entendimentos a fim de recuperar as ruas internas e a rodovia
de acesso à Casa de Saúde São Francisco de Assis, que se encontram precários e
inadequados ao uso e translado dos pacientes e moradores;

- envio à direção da Fhemig e à direção da Casa de Saúde São Francisco de Assis,
em  Bambuí,  de  pedido  de  providências  para  que  seja  regularizada  a  distribuição
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adequada de medicamentos e alimentos aos internos da colônia;
- envio à direção da Fhemig e à direção da Casa de Saúde São Francisco de Assis,

em  Bambuí,  de  pedido  de  providências  para  que  seja  realizada  a  regularização
fundiária das famílias moradoras na comunidade local;

-  envio  ao  comandante-geral  da PMMG e ao comandante da  Polícia  Militar  em
Bambuí  de  pedido  de  providências  para  que  seja  instalado  um  posto  policial  na
Comunidade São Francisco de Assis,  conforme reivindicação dos moradores e do
Morhan;

-  envio à Copasa do Município de Bambuí de pedido de providências para que
sejam solucionados os problemas de abastecimento de água dos moradores da Casa
de Saúde São Francisco de Assis, com a priorização da implantação emergencial de
um  segundo  sistema  de  bombeamento  até  que  seja  implantada  uma  solução
definitiva.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Duarte Bechir.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2014
Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  apresentar  a  exposição  "Paz  e  justiça  -  Brasil  e  Holanda -
Refletindo  sobre  o  passado,  construindo  um  futuro  melhor"  no  Estado  de  Minas
Gerais.  A presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da reunião  para  ouvir  as
Sras. Sueli Maria Baliza Dias, secretária de Educação de Belo Horizonte; Johanna
Elizabeth Tecla Offringa, presidente do Instituto Plataforma Brasil e representante no
Brasil  da  instituição  Anne  Frank  House  de  Amsterdam;  Nanette  Blitz  Konig,
sobrevivente do holocausto, colega de sala de Anne Frank e palestrante do Instituto
Plataforma Brasil; Magdalena Vieyra, instrutora de monitores do Instituto Plataforma
Brasil; Marilucia Caramalac Campão Hoogendoorn, gerente de produção executiva do
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Instituto  Plataforma  Brasil;  Luciana  Lombas  Belmonte,  instrutora  de  monitores  do
Instituto Plataforma Brasil; Lúcia Chermont, monitora do Instituto Plataforma Brasil;
Deliane Lemos, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado
de Minas Gerais, e os Srs. Arjen Uijterlinde, cônsul-geral do Reino dos Países Baixos
- Holanda; Paulo Umberto Stumpf, reitor da Escola Superior  Dom Helder Câmara;
Jacques Ernest  Levy,  diretor  do Instituto Histórico Israelita Mineiro; Antônio Carlos
Cabral Aguiar, conselheiro da instituição Conspiração Mineira pela Educação; Marcos
Brafman, Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais; Willian dos
Santos,  presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença do deputado João Leite.
O presidente,  como autor  do  requerimento  que deu origem ao debate,  tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Retira-se da reunião o deputado João Leite. 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, 9 de abril de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Rogério Correia.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/4/2014
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Anselmo  José  Domingos,  Gustavo  Valadares  e  Paulo  Guedes,  membros  da
supracitada comissão.  Estão presentes,  também, os deputados João Leite e Fred
Costa.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Adalclever  Lopes,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a debater a construção do Complexo Viário Barão-
Raja em Belo Horizonte em continuidade à reunião realizada em 2012. O presidente
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acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 1.565/2011, no 2º
turno, (deputado Celinho do Sinttrocel); 3.403/2012, no 1º turno (deputado Adalclever
Lopes); 3.851/2013, no 1º turno (deputado Anselmo José Domingos); 4.183/2013, no
1º turno (deputado Adalclever Lopes);  4.220/2013, no 1º  turno (deputado Anselmo
José Domingos); 4.257/2013, no 1º turno (deputado Adalclever Lopes); 4.294/2013,
em turno único (deputado Paulo Guedes); 4.403/2013, no 1º turno (deputado Gustavo
Valadares); 4/2013, em turno único (deputado Gustavo Valadares); 4.518/2013, no 1º
turno (deputado Celinho do Sinttrocel); 4.543/2013, em turno único (deputado Celinho
do Sinttrocel); 4.562/2013, em turno único, (deputado Paulo Guedes); 4.652/2013, em
turno único, (deputado Adalclever Lopes); 4.665/2013, no 1º turno, (deputado Celinho
do  Sinttrocel);  4.670/2013,  em  turno  único,  (deputado  Gustavo  Valadares);
4.683/2013, no 1º turno (deputado Gustavo Valadares); 4.852/2014, em turno único
(deputado  Adalclever  Lopes);  e  4.910/2014,  em  turno  único  (deputado  Gustavo
Valadares). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a
Sra.  Renata  Christianne  Araújo,  secretário  adjunta  de  administração  da  Regional
Oeste,  representando  a  sra.  Neusa  Maria  da  Silva  Oliveira  Fonseca,  secretária
municipal  de  administração da Regional  Oeste;  e os  Srs.  Rogério Carvalho Silva,
superintendente  de  planejamento  e  pesquisa  da  BHTrans,  representando  o  Sr.
Ramon Victor  Cesar,  presidente  da  BHTrans;  Ricardo Michel  Jeha,  presidente  da
Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Belvedere,  Nelson  Timponi,  presidente  da
Associação  de  Moradores  da  3ª  parte  do  Bairro  São  Bento  e  adjacências,  Júlio
Alberto  de  Souto  Lima,  presidente  da  Associação  Raja  Casa  Shopping,  Maurício
Paceli Machado, Diretor da Associação do Bairro Estoril, Valdir Cardoso, 1º-secretario
da Associação dos Moradores do Bairro Anchieta, Ernani Ferreira Leandro, presidente
em exercício da Associação Comunitária Social Cultural Desportiva e Álvaro Afonso
de  Moraet  Filho,  vice-presidente  jurídico  da  Associação  dos  Moradores  do  Bairro
Estoril, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra
ao deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
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das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 4.683/2013 (relator: deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei
nºs 4.494/2013 (relator: deputado Gustavo Valadares), que recebeu parecer por sua
aprovação, e 4.670/2013 (relator: deputado Gustavo Valadares), que recebeu parecer
por sua aprovação com as Emendas nºs 1 e 2. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 7.528 e 7.533/2014. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de
proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  requerimento  nº
9.487/2014,  dos  deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Rogério  Correia,  em  que
solicitam  seja  realizada  reunião  com  convidados  na  Comissão  de  Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para debater a proposta de gerenciamento do metrô
de Belo Horizonte e a relação entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
- , a empresa pública Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. - Metrominas - e os
trabalhadores metroviários; e ainda, se há em curso proposta de estadualização ou
privatização do metrô da capital.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Anselmo José Domingos - Gilberto Abramo.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2014

Às  9h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,
Rômulo Viegas,  Rogério Correia,  Sebastião Costa e Duarte Bechir  (substituindo o
deputado Zé Maia,  por  indicação da liderança do BTR),  membros  da  supracitada
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comissão.  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 destinada a ouvir convidados foi cancelada e transferida para o dia
16/4/2014, a pedido do autor, deputado Cabo Júlio. A seguir, comunica o recebimento
da  seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas
mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Danilo  de  Castro,  secretário  de
Governo; Marcos Henrique Caldeira Brant, juiz auxiliar da Corregedoria - 2ª Região;
Thiago Correia  Afonso,  promotor  de  justiça (3/4/2014);  das Sras.  Elisa Smaneoto,
diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Adjunto  de  Gestão  e  Atendimento,  do
Gabinete Pessoal  da  Presidenta da República;  Raimunda Helena Nahum Gomes,
chefe de Gabinete do Incra; do Sr. Henry Wagner Vasconcelos de Castro, assessor
da Corregedoria-Geral do Ministério Público (5/4/2014).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
4.730 e 4.792/2013. Suspende-se a reunião. Às 9h56min, são reabertos os trabalhos
com a presença dos deputados Durval Ângelo, Rômulo Viegas e Sebastião Costa.
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 9.517/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas
as  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  realizada  em
3/4/2014, às pessoas presentes nessa reunião e à direção da Escola Municipal Anne
Frank, em Belo Horizonte;

- nº 9.518/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhada ao
presidente  desta  Casa solicitação para  que a  exposição Paz e  Justiça -  Brasil  e
Holanda - Refletindo sobre o Passado, Construindo um Futuro Melhor, realizada em
parceria  com  a  ALMG,  seja  amplamente  divulgada  pelos  meios  de  comunicação
desta Casa;
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- nº 9.519/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
juíza Raquel Vasconcelos Alves de Lima, da 9ª Vara Federal - Seção Judiciária de
Minas  Gerais,  à  qual  foram  distribuídos  os  autos  do  Processo  nº  0026863-
20.2013.4.01.3800,  as  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião  Extraordinária  desta
comissão;

- nº 9.520/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o Programa de Intervenção em Vilas e Favelas
de  Belo  Horizonte,  conhecido  por  Vila  Viva,  especialmente  no  que  se  refere  a
violações de direitos humanos, a remoção de moradores e a grande quantidade de
entulhos deixados nas obras;

- nº 9.521/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, no Município de Ponte Nova, possíveis violações
de direitos humanos sofridas por jornalistas desse município;

- nº 9.522/2014,, em que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública,
obter esclarecimentos sobre o andamento das investigações dos atentados ocorridos
contra o patrimônio público municipal de Ouro Verde de Minas, tendo em vista que
existem  indícios  de  perseguição  às  comunidades  quilombolas  existentes  no
município, e ainda que a Comissão de Segurança Pública seja convidada para essa
reunião;

- nº 9.523/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a violação de direitos humanos cometida
em ato da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas, que resultou
na demissão de agentes socioeducativos sem respeitar o devido processo legal, a
ampla defesa e o contraditório;

- nº 9.524/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério  Público Federal  em Minas Gerais e ao Centro de Apoio Operacional da
Promotoria de Defesa de Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião
Ordinária da comissão;

- nº 9.525/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
juíza  federal  da  15ª  Vara  da  Seção  Judiciária  de  Belo  Horizonte  pedido  de
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providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião  Ordinária  da
comissão, realizada em 9/4/2014,  e manifestação do Sr.  Luiz Carlos Ribeiro, para
formação de seu conhecimento e avaliação sobre a possibilidade de revisão de seu
posicionamento nos autos do Processo nº 236.42.2014.4.01.38.00;

- nº 9.526/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
desembargadora  federal  Gilda  Sigmaringa  Seixas,  relatora  da  Apelação  Cível  nº
236.42.2014.4.01.38.00, as notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária da comissão,
com a manifestação do Sr. Luiz Carlos Ribeiro, para formação de seu conhecimento
acerca do recurso;

- nº 9.527/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Departamento de Patrimônio da União - DPU - pedido de providências, acompanhado
das notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária da comissão, com a manifestação do
Sr. Luiz Carlos Ribeiro, para que seja verificada a possibilidade de regularização da
posse do interessado sobre  o  terreno da União,  localizado no Município  de  Belo
Horizonte;

- nº 9.531/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Caixa Econômica Federal em Minas Gerais pedido de providências, acompanhado de
cópias das reportagens jornalísticas, para que seja suspensos a inscrição da empresa
Construtora Copermil  e os pagamentos pelos serviços prestados pela empresa no
programa Minha Casa, Minha Vida, até o pagamento dos débitos trabalhistas com
seus trabalhadores em Sete Lagoas;

- nº 9.535/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências, acompanhado de nota de
repúdio,  para apurar  a denúncia de atos  de violência policial  sofridos por Heloísa
Greco e Bruno Alcântara Soares ocorridos em 30/3/2014, na Praça de Santa Tereza,
em Belo Horizonte;

- nº 9.537/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e à Comissão
de  Direitos  Humanos  do  Conselho  Federal  da  OAB  pedido  de  providências,
acompanhado  de  nota  de  repúdio,  para  apurar  a  denúncia  de  atos  de  violência
policial sofridos por Heloísa Greco e Bruno Alcântara Soares ocorridos em 30/3/2014,
na Praça de Santa Tereza, em Belo Horizonte;
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- nº 9.538/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  Nacional  de  Direitos  Humanos  e  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil
pedido de providências, acompanhado de nota de repúdio, para apurar a denúncia de
atos  de  violência  policial  sofridos  por  Heloísa  Greco  e  Bruno  Alcântara  Soares
ocorridos em 30/3/2014, na Praça de Santa Tereza, em Belo Horizonte;

- nº 9.539/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que sejam enviadas a
esta comissão as gravações das câmeras do "Olho Vivo" com as imagens dos fatos
ocorridos a partir das 18 horas do dia 30/3/2014, na Praça de Santa Tereza em Belo
Horizonte,  especialmente  no  que  se  refere  à  denúncia  de  abuso  de  autoridade
praticado por policiais militares e guardas municipais em desfavor de Heloísa Greco e
Bruno Alcântara Soares;

- nº 9.541/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Presidenta  da  República  pedido  de  providências,  acompanhado  de  cópias  das
reportagens jornalísticas, para apuração da denúncia de irregularidades no programa
Minha  Casa,  Minha  Vida  -  Conjunto  Dona  Sílvia  -  em  Sete  Lagoas,  da  falta  de
pagamentos de salários e acertos rescisórios por parte da Construtora Copermil;

- nº 9.543/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Sete  Lagoas  e  à  Polícia  Militar  do  Estado  pedido  de
providências para que sejam enviadas à comissão as imagens do programa "Olho
Vivo" da manifestação ocorrida em 31/3/2014 em Sete Lagoas,  na qual  operários
protestam contra a falta de pagamentos de salários e acertos rescisórios por parte da
Construtora Copermil na entrega do programa Minha Casa, Minha Vida - Conjunto
Dona Sílvia;

- nº 9582/2014, do Deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB pedido de providências,
acompanhado  de  nota  de  repúdio,  para  apurar  a  denúncia  de  atos  de  violência
policial sofridos por Heloísa Greco e Bruno Alcântara Soares ocorridos em 30/3/2014,
na Praça de Santa Tereza, 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.
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Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Rômulo Viegas, presidente - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2014
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir, Rômulo Veneroso e Rogério Correia (substituindo o deputado Sávio
Souza  Cruz,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara
aberta a reunião e, 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 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 -, e discutir e votar proposições da comissão. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Ana
Cláudia  da  Silva  Alexandre,  defensora  pública  do  Estado;  Cosette  Xavier  Silva,
gerente de Meio Ambiente da Sul Americana de Metais S.A. - SAM -; e Maria Teresa
Viana de Freitas Corujo, do Movimento dos Atingidos de Conceição do Mato Dentro; e
os Srs. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, coordenador-geral das Promotorias de Justiça
por Bacias Hidrográficas do Ministério Público do Estado; Gislando Vinícius Rocha de
Souza, superintendente regional de Meio Ambiente do Norte de Minas da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Carlos Alberto da Silva
Santos,  superintendente  de  Política  Mineral  da  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Econômico; Jean de Carvalho Breves, engenheiro de planejamento
e  sistema  elétrico  da  Cemig;  Pablo  Andrade  Dias,  coordenador  estadual  do
Movimento  Atingidos  por  Barragens;  Alexandre  Gonçalves,  agente  de  pastoral  da
Comissão  da  Pastoral  da  Terra  em  Montes  Claros;  Eder  de  Silvio,  diretor  de
Engenharia,  e  Geraldo  Magela  Gomes,  diretor  de  Relações  Institucionais  da  Sul
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Americana  de  Metais  S.A.  -  SAM  -;  Adair  Pereira  de  Almeida,  representante  da
Comunidade do Distrito Vale das Cancelas do Município de Grão Mogol; e Antônio
Rodrigues da Silva, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taiobeiras, que
são convidados a tomar assento à mesa. Registram-se as presenças dos deputados
Gil Pereira (substituindo o deputado Rômulo Veneroso, por indicação da Liderança do
BAM), Luiz Henrique, Luiz Humberto Carneiro, Paulo Guedes e Tadeu Martins Leite. A
presidência concede a palavra ao deputado Rogério Correia, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a
palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Neste momento,
a  comissão  recebe  do  Sr.  Adair  Pereira  de  Almeida  documento  do  Movimento
Geraizeiro contendo reivindicações aos governos federal,  estadual  e municipais.  A
presidência retoma os trabalhos e, nos termos do art. 120, XIV, do Regimento Interno,
prorroga o prazo de duração da reunião por uma hora. 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  9.548/2014,  do
deputado  Célio  Moreira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Presidente  da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais pedido de providências para a instalação de
relógios digitais em todos os plenarinhos bem como no Auditório e no Teatro desta
Casa com o objetivo de cronometrar o tempo destinado à exposição dos convidados
em eventos. São recebidos pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes
requerimentos:

- nº 9.530/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do Estado pedido  de providências  para  a  revogação 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  -,  tendo  em  vista  os
questionamentos constantes do documento entregue pelo Movimento Geraizeiro à
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  na audiência pública
realizada em dia 9/4/2014;
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- nº 9.532/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações para
que envie cópia integral do protocolo de intenções firmado entre essa secretaria e a
empresa  Sul  Americana  de  Metais  S.A.  -  SAM  -  referente  ao  empreendimento
minerário Vale do Rio Pardo, no Município de Gão Mogol, atualmente em fase de
licenciamento ambiental junto ao Ibama;

- nº 9.533/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-presidente da Cemig pedido de informações para que envie cópia dos estudos
relacionados ao empreendimento da empresa Sul Americana de Metais S.A. - SAM -
denominado Vale do Rio Pardo;

- nº 9.534/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências
para  a  realização  de  estudos  dos  impactos  ambientais  de  todos  os  minerodutos
solicitados  e  implantados  no  Estado,  especialmente  quanto  ao  uso  de  recursos
hídricos e aos aspectos sociais;

- nº 9.536/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Agência Nacional  de Águas pedido de providências para a revogação da outorga
preventiva de água da barragem de Irapê para o empreendimento minerário Projeto
Vale do Rio Pardo conduzido pela Sul Americana de Metais S.A. - SAM - (Resolução
nº 72, de 20/3/2012 - vazão máxima concedida de 6.200m3/h), tendo em vista os
questionamentos constantes no documento entregue à Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento  Sustentável  pelo  Movimento  Geraizeiro  na  audiência  pública
realizada em 9/4/2014;

- nº 9.540/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do
Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanístico  e  Habitacional  -  CAO-MA -  do
Ministério Público de Minas Gerais pedido de informações para que envie cópia da
ação civil  pública relacionada ao Projeto Vale do Rio Pardo da Sul  Americana de
Metais S.A. - SAM -;

- nº 9.542/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
ao  governador  do  Estado,  às  Secretarias  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
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Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Desenvolvimento  Econômico,  ao  Instituto  de
Gestão das Águas, à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, à
Defensoria  Pública  Federal,  à  Procuradoria-Geral  da  República,  ao  Ibama  e  à
Agência Nacional de Águas as notas taquigráficas da audiência pública realizada pela
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável  no dia 9/4/2014,  que
debateu 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 -;

-  nº  9.544/2014,  do  deputado Rômulo  Veneroso,  em que solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater,
em  audiência  pública,  o  impacto  ambiental  do  Mineroduto  Minas-Rio  na  Região
Central do Estado;

- nº 9.545/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Agência Nacional de Águas pedido de informações para que envie cópia integral do
estudo relativo à adução de 6.200m3/h de água da Represa de Irapé de que trata a
Resolução nº 72, de 20/3/2012, dessa agência, para utilização no empreendimento
minerário Vale do Rio Pardo, no Município de Grão Mogol, atualmente em fase de
licenciamento ambiental junto ao Ibama;

- nº 9.546/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhada à
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ao Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanístico
e Habitacional  -  CAO-MA - do Ministério  Público de Minas Gerais  e ao Ministério
Público Federal cópia do documento entregue pelo Movimento Geraizeiro à Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em reunião de audiência pública
realizada no dia 9/4/2014, que debateu 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 -;
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- nº 9.547/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de
providências  para  a  realização  de  estudos  de  avaliação  ambiental  integrada  dos
empreendimentos de natureza minerária como política pública de Estado, bem como
que a apresentação desses estudos seja obrigatória para processos de licenciamento
ambiental no âmbito do Estado, especialmente em relação aos empreendimentos em
desenvolvimento no Norte de Minas;

- nº 9.549/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  para debater,  em
audiência  pública,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.665,  de  2011,  que  cria  o  Programa de
Captação de Água da Chuva;

- nº 9.550/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  para  debater  o
Projeto de Lei nº 1.273/2011, que dispõe sobre utilização de papel reciclado pelos
órgãos da administração pública do Estado;

- nº 9.551/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  para debater,  em
audiência  pública,  os  Projetos  de  Lei  nºs  977/2011  e  1.060/2011,  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;

- nº 9.555/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
Ibama  pedido  de  providências  para  que  delegue  ao  Estado  de  Minas  Gerais  o
licenciamento da mina, da usina de beneficiamento de minério, das barragens e das
demais estruturas do empreendimento da Sul Americana de Metais S.A., no Vale do
Rio  Pardo,  evitando-se,  assim,  a fragmentação do licenciamento  ambiental  desse
empreendimento  em relação  aos  demais  empreendimentos  minerários  na  mesma
região;

- nº 9.556/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
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Ibama  pedido  de  providências  para  suspender  o  licenciamento  ambiental  do
empreendimento da empresa Sul Americana de Metais S.A. - SAM - relacionado ao
Projeto  Vale  do  Rio  Pardo  até  que  se  avalie  a  possibilidade  de  processar  o
licenciamento da mina, da usina de beneficiamento de minério, da barragem e das
demais  estruturas  no  âmbito  do  Estado,  evitando-se,  assim,  a  fragmentação  do
licenciamento  ambiental  desse  empreendimento  em  relação  aos  demais
empreendimentos minerários na mesma região;

- nº 9.557/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  para debater,  em
audiência  pública,  o Projeto  de  Lei  nº  4.608/2013,  anexado ao Projeto  de  Lei  nº
69/2011,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de  práticas  e  métodos
sustentáveis na construção civil.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Célio Moreira, presidente.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2014
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Bosco (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação da Liderança
do  BTR)  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, 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 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: Projeto de Lei Complementar nº 57/2014 e Projetos
de Lei  nºs 4.774, 4.793, 4.794, 4.795 e 4.799/2013,  4.828/2014 (deputado Duarte
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Bechir)  e 4.814,  4.817,  4.818/2013 e 4.837,  4.838,  4.845 e 4.849/2014 (deputado
Bosco).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os
pareceres de redação final do Projeto de Lei Complementar nº 57/2014 e do Projeto
de Lei nº 4.828/2014. Neste momento, registra-se a presença da Sra. Andréa Abritta
Garzon, defensora pública-geral do Estado. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres de redação final dos Projetos de Lei nºs 4.774, 4.793, 4.794,
4.795, 4.799, 4.814, 4.817, 4.818/2013 e 4.837, 4.838, 4.845 e 4.849/2014. Cumprida
a finalidade da reunião,  a  presidência convoca os membros da  comissão para  a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Wander Borges - Adalclever Lopes.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

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

Às 16h4min, 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 da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Após  discussão  e  votação
nominal, é aprovado por unanimidade, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.998/2014
(relator:  deputado  Bosco).  Submetido  a  votação  é  aprovado  o  Requerimento  nº
7.527/2014.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:
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- nº 9.465/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizado
debate público da Comissão de Educação,  Ciência e Tecnologia para conhecer  a
experiência pedagógica da Escola da Serra - aprovada a proposição;

- nº 9.467/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para discutir, em audiência pública, a
educação  e  aprendizagem  inclusiva  dos  alunos  com  necessidades  educacionais
especiais no Estado de Minas Gerais - aprovada a proposição;

- nº 9.552/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater, em audiência pública,
a condição de funcionamento das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais -
Apaes - na região do Conselho Regional Centro II - aprovada a proposição;

- nº 9.553/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita da
Comissão de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  à  sede da  Associação dos  Pais  e
Amigos dos Excepcionais - Apae - no Município de São Lourenço, para conhecer os
serviços prestados e verificar a infraestrutura e as condições de funcionamento da
entidade - aprovada a proposição;

-  nº  9.554/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações  com  o  ex-governador  Antônio  Augusto  Anastasia,  pelo  brilhante
desempenho à frente do Governo do Estado de Minas Gerais, em especial na área da
educação, como comprovam os bons índices obtidos nas avaliações educacionais do
Ministério da Educação - recebida a proposição.

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

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Rômulo Viegas - Maria Tereza Lara.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/4/2014
Às  14h4min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Romel Anízio,  por  indicação da liderança do BAM) e os



1806
____________________________________________________________________________

deputados  Jayro  Lessa,  Lafayette  de  Andrada,  Rômulo  Viegas  (substituindo  o
deputado João Vítor Xavier, por indicação da liderança do BTR) e Sávio Souza Cruz
(substituindo o deputado Adalclever  Lopes,  por  indicação da liderança do Avança
Minas),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado
Wander Borges. Havendo número regimental, o presidente, deputado Jayro Lessa,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  que  representantes  das
Secretarias de Planejamento e Gestão e de Fazenda estarão presentes na reunião
ordinária da próxima quarta-feira, dia 16/4, 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 segundo e ao terceiro quadrimestres de 2013. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O presidente determina a distribuição
em avulso dos seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs 5.075/2014 (relator: deputado Lafayette de Andrada) e 5.076/2014 com a Emenda
nº  1  (relator:  deputado  Rômulo  Viegas).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
reunião extraordinária do dia 15/4, às 14 horas, para apreciação dos pareceres dos
Projetos de Lei nºs 5.075 e 5.076/2014, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir - Rômulo Viegas - João Leite.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Duarte Bechir e Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Fabiano Tolentino, por
indicação da liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada
comissão. Estão presentes também os deputados Wander Borges e Rômulo Viegas.
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Havendo número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a
reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento
de e-mail do Sr. Luiz Barroso em que solicita a intervenção da Assembleia para que
sejam realizadas as obras da Bacia do Nado (Córregos Lareiras, São João Batista e
Marimbondo),  no  Bairro  Santa  Mônica,  em  Belo  Horizonte,  considerando  a
informação dada pela Sudecap, em audiência pública realizada por essa comissão
em abril de 2011, de que as referidas obras seriam iniciadas no segundo semestre de
2012. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no Diário do
Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli
Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil,  e  carta  do  Sr.  Alfredo  Gonçalves  Filho
encaminhando a esta Assembleia pedido de reunião no Instituto Federal do Sul de
Minas - câmpus Muzambinho (29/3/2014); ofícios da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola,
secretária de Educação; do Sr. Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça (3/4/2014);
e das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil,  e Renata Vilhena,
secretária de Planejamento; do Sr. Cássio Soares, secretário de Trabalho, e da Sra.
Maria de Jesus Loredo Rocha, secretária municipal de Saúde de Araçuaí (5/4/2014).
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  9.558/2014,  do  deputado  André  Quintão,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater as ações de enfrentamento à violência sexual contra
crianças e adolescentes e ao trabalho infantil por ocasião da Copa do Mundo.

-  nº  9.559/2014,  do deputado André Quintão, em que solicita  seja encaminhado
pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  para
adequar  o  §  1º  do  Decreto  44.687/2007  ao  inciso  III  do  art.  7º  da  Lei  Estadual
19.578/2011;

- nº 9.561/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para
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proceder ao pagamento das parcelas do Piso Mineiro de Assistência Social de 2013 e
2014, em atraso;

- nº 9.562/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Copanor  pedido  de  providências  para  garantir  melhores  condições  dos  serviços
prestados no Município de Novo Oriente de Minas, especialmente no que diz respeito
à falta d'água, à cobrança da taxa de esgoto sem conclusão da obra e à prestação de
serviço nos Povoados de Americaninha e Frei Gonzaga;

- nº 9.564/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado à
Seplag pedido de providências para nomeação e empossamento dos profissionais
classificados  no  concurso  público  para  o  cargo de analista  de  gestão  e  políticas
públicas em desenvolvimento, nível I, grau A, regido pelo Edital Seplag/Sedese nº
1/2013.

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, 15 de abril de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E
DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/4/2014
Às 9h15min, comparecem no Poliesportivo, em Itinga, os deputados Durval Ângelo,

membro da Comissão de Direitos Humanos, e André Quintão, membro da Comissão
de Participação Popular. Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião conjunta das comissões.  A presidência informa que a reunião se
destina a debater a tentativa de homicídio contra os coordenadores da Escola Família
Agrícola de Jacaré, em Itinga. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião  para  ouvir  as  Sras.  Maria Aparecida Motta  Martins,  delegada  regional  de
polícia de Pedra Azul,  representando o chefe da Polícia Civil;  Ana Paula Lamego
Balbino, delegada de polícia de Araçuaí, e Gilmara Tomaz, coordenadora técnica do
Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos; e os Srs. Gildázio Alves dos
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Santos,  técnico  social  do  Programa  de  Proteção  dos  Defensores  de  Direitos
Humanos, representando a coordenadora estadual desse programa; Idalino Firmino
dos Santos, secretário executivo da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola
- Amefa; Geraldo Márcio Jardim, coordenador da Escola Família Agrícola de Jacaré
(interino); Adair da Silva Santos e Noessandro Gonçalves Freire, diretores da Escola
Família Agrícola de Jacaré; Cel. PM Aroldo Pinheiro de Araújo, comandante da 15ª
Região de Polícia Militar; Maj. PM Jorge Luiz Ribeiro da Silva, comandante da 26ª
Cia. Independente de Polícia Militar; João Batista Begnami, consultor do Ministério do
Desenvolvimento  Agrário;  Adhemar  Marcos  Filho,  prefeito  municipal  de  Itinga,  e
Natalino Figueiredo Paulino Filho, vereador da Câmara Municipal de Itinga, que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
André  Quintão,  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  informa  que  serão  colhidos  depoimentos
sigilosos em outro recinto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos, convoca os membros das comissões para a próxima reunião,
conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/4/2014
Às  13h30min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Paracatu  o  deputado  Almir

Paraca, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,
deputado Almir Paraca, 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 andamento da política de regularização fundiária no Estado de
Minas Gerais, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - Incra -, da Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária  e  do  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais,  bem  como  a
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regularização fundiária de imóveis urbanos de Paracatu. A presidência interrompe os
trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Inah Álvares  da  Silva  Campos,
oficiala  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Paracatu;  e  os  Srs.
Rosângelo  Pereira  da  Silva,  secretário  municipal  de  Assuntos  Jurídicos,
representando o Sr. Olavo Remígio Condé, prefeito municipal de Paracatu; Rosival
Araújo, vereador da Câmara Municipal de Paracatu, representando o Sr. Glewton de
Sá Guimarães, presidente dessa Casa; Antônio Fortes de Pádua Neto, juiz-diretor do
Foro  da  Comarca  de  Paracatu;  Rosário  Deon  César  Mota,  chefe  da  Divisão  de
Ordenamento da Estrutura Fundiária, representando o Sr. Danilo Daniel Prado Araújo,
superintendente regional do Incra; Paulo Campos Chaves, promotor de justiça da 2ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Paracatu; Mauro Mundim da Costa, presidente
da  Central  das  Associações  Comunitárias  de  Paracatu;  e  Francisco  Filomeno,
analista técnico de políticas sociais do Ministério das Cidades, que são convidados a
tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do  requerimento  que deu  origem  ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os  trabalhos
ordinários. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Rômulo Viegas - João Leite.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/4/2014

Às  9h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Lafayette de Andrada e Duarte Bechir, membros da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João
Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do
deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a proceder a entrega dos diplomas
referentes aos votos de congratulações formulados em atenção ao Requerimento nº
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6.659/2013. A seguir,  comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
dos  Srs.  Marcus  Vinícius  Ribeiro  Cunha,  promotor  de  justiça  de  Monte  Carmelo,
justificando sua ausência na reunião realizada por esta comissão nesse município e
externando a preocupação do Ministério Público com o crescimento da criminalidade
local, principalmente crimes violentos e crimes contra o patrimônio, e encaminhado
sugestões  de  requerimentos  para  serem  discutidos  na  comissão;  e  Armando
Fortunato, vereador da Câmara Municipal de Varginha, encaminhando pedido para
que  esta  comissão  interceda  a  fim  de  que  sejam  convocados  os  65  candidatos
excedentes do Curso de Habilitação de Oficiais do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais. Comunica também o recebimento de ofício da Sra. Elisa Smaneoto, diretora
de Gestão Interna do Gabinete-Adjunto de Gestão e Atendimento da Presidência da
República, publicado no Diário do Legislativo em 12/04/14. A presidência interrompe
os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Beatriz  Siqueira  Marques
Almeida, esposa do Cb. PM Douglas Almeida; e os seguintes militares: 1° Sgt. PM
Hely Januário de Souza; 3° Sgt. PM Emerson Eustáquio da Silva; Cb. PM Douglas
Almeida dos Santos; Cb. PM Frederico José Torres; Sd. PM Josué De Araújo Bento;
Sd. PM Admilson Henriques de Moraes; Sd. PM Rafael Gentil Marlier de Oliveira, que
são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao
deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Registra-se  a  presença do  deputado Duarte  Bechir.  O  presidente,  deputado João
Leite, passa a presidência ao deputado Sargento Rodrigues e retira-se da reunião.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 7.565, 7.566,
7.573 a 7.580, 7.583 a 7.595/2014. 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 4.467/2012, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião
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desta  comissão  em  Corinto  para  discutir,  em  audiência  pública,  a  segurança  no
município;

- nº 9.587/2014, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão discutir, em audiência pública, a situação da segurança no Município
de Uberaba, devido ao expressivo aumento da criminalidade e vandalismo na cidade;

-  nº  9.588/2014,  do deputado João Leite,  em que solicita  seja encaminhado ao
Comando do Corpo de Bombeiros Militar  pedido de providências para que realize
vistoria nas áreas de circulação de torcedores no Estádio Magalhães Pinto, uma vez
que o espaço entre  as  cadeiras  não é  suficiente  para a passagem das pessoas,
conforme denúncia encaminhada por cidadão;

-  nº  9.589/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para o devido empenho
na apuração do crime de latrocínio que vitimou o Sgt.  BM Luiz Alberto de Matos,
lotado no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Uberlândia;

-  nº  9.590/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao
Comando  Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a  realização  de
atuação conjunta das polícias civil e militar destinada à identificação de criminosos
com atuação recorrente no Município de Itamarandiba, através de operações policiais
de presença e repressão à  criminalidade de forma qualificada,  e que o  resultado
destas operações seja encaminhado a esta comissão;

-  nº  9.591/2014,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Adelmo  Carneiro  Leão  e
Wander Borges, em que solicitam seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil e ao
Comando Geral da Polícia Militar  pedido de providências para que o Município de
Aricanduva passe a fazer parte da circunscrição policial do Município de Capelinha,
tendo em vista a facilidade de deslocamento entre esses municípios;

-  nº  9.592/2014,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Adelmo  Carneiro  Leão  e
Wander  Borges,  em que solicitam sejam  encaminhados  à  Delegacia  Regional  de
Capelinha  as  notas  taquigráficas  da  6ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,
realizada em Itamarandiba em 14/4/2014, e pedido de providências para a apuração
de  denúncias  de  uso  de  aparelho  de  telefonia  celular  por  presos  detidos  em
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Itamarandiba, bem como de regalias concedidas aos detentos; solicitam ainda seja a
conclusão  das  investigações  encaminhada  ao  órgão  de  execução  do  Ministério
Público local para as providências cabíveis, e a esta comissão;

-  nº  9.593/2014,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Adelmo  Carneiro  Leão  e
Wander Borges, em que solicitam seja encaminhado à presidente da República, aos
513 Deputados Federais, aos 81 Senadores da República e ao vice-presidente da
República  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  6ª  Reunião  Extraordinária  desta
Comissão, realizada em Itamarandiba no dia 14/4/2014, com a fala da estudante Ana
Luiza Guimarães;

-  nº  9.594/2014,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Adelmo  Carneiro  Leão  e
Wander  Borges,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  governo  do  Estado,  à
Secretaria de Estado de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil e ao Comando Geral
da Polícia Militar pedido de providências para aumentarem o efetivo policial militar e
civil no Município de Itamarandiba;

-  nº  9.595/2014,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Adelmo  Carneiro  Leão  e
Wander Borges, em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia
Militar  pedido  de  providências  para  que  avalie  a  possibilidade  de  transformar  o
pelotão de Polícia Militar de Itamarandiba em Companhia Independente de Polícia
Militar.

O  Presidente  declara  a  prejudicialidade  do  Requerimento  nº  9.667/2014,  do
deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  desta
comissão  em  Uberaba,  para  debater,  em  audiência  pública,  as  estratégias  de
combate e de prevenção da criminalidade no Triângulo Mineiro.

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, 22 de abril de 2014.
João Leite, presidente - Duarte Bechir - Sargento Rodrigues.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/4/2014
Às  9h45min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Ouro  Branco  o  deputado
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Vanderlei Miranda, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Vanderlei Miranda, 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 o enfrentamento ao uso de crack e outras drogas
no município e região e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Aparecida
Junqueira Campos, prefeita municipal de Ouro Branco, Sônia Terezinha de Abreu,
secretária  de  Desenvolvimento  Social  de  Ouro  Branco,  Nilma  Aparecida  Silva,
vereadora de Ouro Branco, Bruna Stelamares Gomes Quintela, presidente do Comad
de Ouro Branco, e os srs. Carlos Roberto Pereira, presidente da Câmara Municipal de
Ouro  Branco,  1º-Ten.  PM  André  Luiz  de  Resende  Silva,  comandante  da  65ª
Companhia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Marcelo Fonseca Prado,
delegado de Polícia Civil  de Ouro Branco, Cb. PM Alexsandro Teixeira Fernandes,
instrutor do Proerd de Ouro Branco, Aparecido Ferreira Barbosa, vereador de Ouro
Branco  e  Vinícius  Samôr  de  Lacerda,  vereador  e  presidente  da  Comissão  de
Combate  ao  Crack  de  Ubá,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência, na condição de autora do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  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, 16 de abril de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/4/2014
Às  10h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Célio  Moreira,

presidente  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente
declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e a subscreve. A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  utilização  de  areia
descartada  de  fundição  na  cobertura  de  aterros  sanitários  e  na  construção  e
conservação de estradas estaduais e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do
Legislativo em 12/4/2014: ofícios dos Srs. Yury Bessa e Silva, secretário municipal de
Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Vespasiano, e Alceu José Torres Marques,
coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do
Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação - CAO-MA - do Ministério
Público do Estado. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir  a  Sra.  Paula  Meireles  Aguiar,  coordenadora  do  Núcleo  Jurídico  do
Departamento de Meio Ambiente da Federação das Industrias do Estado de Minas
Gerais - Fiemg -; e os Srs. Renato Teixeira Brandão, diretor de Gestão de Resíduos
da Fundação Estadual  do Meio Ambiente -  Feam -;  Murilo  Fonte Boa Guimarães
Moreira, gerente de Meio Ambiente do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG -; Licínio Eustáqio Xavier, assessor ambiental da
Associação Mineira de Municípios - AMM -; Samuel Gomes Mariano, gerente regional
da Associação Brasileira de Fundição em Minas Gerais - Abifa-MG -; e Rogério Silva
Júnior,  vice-presidente do Sindicato da Indústria da Fundição no 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  das  notas
taquigráficas. 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 9.532/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
secretário  de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações para
que envie cópia integral do protocolo de intenções firmado entre essa secretaria e a
Empresa Sul Americana de Metais S.A. referente ao empreendimento minerário Vale
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do Rio Pardo,  no Município de Gão Mogol,  atualmente em fase de licenciamento
ambiental junto ao Ibama;

- nº 9.540/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do
Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanístico  e  Habitacional  -  CAO-MA -  do
Ministério Público de Minas Gerais pedido de informações para que envie cópia da
ação civil  pública relacionada ao Projeto Vale do Rio Pardo da Sul  Americana de
Metais S.A. - SAM -;

- nº 9.542/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
ao  governador  do  Estado,  às  Secretarias  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Desenvolvimento  Econômico,  ao  Instituto  de
Gestão das Águas - IGAM -, à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - Codemig -, à Defensoria Pública Federal, à Procuradoria-Geral da República,
ao Ibama e à Agência Nacional de Águas as notas taquigráficas da audiência pública
realizada por essa comissão em 9/4/2014, que debateu 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 -;

- nº 9.545/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Agência Nacional de Águas pedido de informações para que envie cópia do estudo
relativo à adução de 6.200 metros cúbicos/hora de água da Represa de Irapé, de que
trata  a  Resolução  nº  72,  de  20/3/2012,  dessa  agência,  para  utilização  no
empreendimento  minerário  Vale  do  Rio  Pardo,  no  Município  de  Grão-Mogol,
atualmente  em  fase  de  licenciamento  ambiental  junto  ao  Ibama  (emendado  pelo
deputado Sávio Souza Cruz, que substitui a expressão "pedido de informação sobre"
por "pedido de informação para que envie cópia");

- nº 9.546/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhada à
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ao Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanístico
e Habitacional - CAO-MA - do Ministério Público de Minas Gerais, e ao Ministério
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Público  Federal  cópia  do  documento  entregue  pelo  Movimento  Geraizeiro  a  esta
comissão em reunião de audiência pública realizada em 9/4/2014, que debateu as
repercussões ambientais do Decreto com Numeração Especial 30, de 22/01/2014,
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 -;

- nº 9.547/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências
para a realização de estudos de avaliação ambiental integrada dos empreendimentos
de  natureza  minerária  como  política  pública  de  Estado,  bem  como  para  que  a
apresentação  desses  estudos  seja  obrigatória  para  processos  de  licenciamento
ambiental no âmbito do Estado, especialmente em relação aos empreendimentos em
desenvolvimento no Norte de Minas;

- nº 9.549/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 1.665, de
2011, que cria o Programa de Captação de Água da Chuva;

- nº 9.550/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  1.273/2011,  que  dispõe  sobre
utilização de papel reciclado pelos órgãos da Administração Pública do Estado;

- nº 9.551/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater,  em audiência pública, os Projetos de Lei nºs 977 e
1.060/2011, 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 de recolhê-los quando inutilizados, dando-lhes destinação sem
causar poluição ambiental;

- nº 9.557/2014, do deputado André Quintão, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.608/2013,
anexado ao Projeto de Lei nº 69/2011, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção
de práticas e métodos sustentáveis na construção civil.
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Foi adiada a votação dos seguintes requerimentos a pedido do deputado Sávio
Souza Cruz, aprovado pela comissão:

- nº 9.533/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
presidente  da  Cemig  pedido  de  informações  para  que  envie  cópia  dos  estudos
relacionados  ao  empreendimento  da  Empresa  Sul  Americana  de  Metais  S.A.
denominado Vale do Rio Pardo;

- nº 9.534/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de providências
para  a  realização  de  estudos  dos  impactos  ambientais  de  todos  os  minerodutos
solicitados  e  implantados  no  Estado,  especialmente  quanto  ao  uso  de  recursos
hídricos e aos aspectos sociais.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  rejeitados  os  seguintes
requerimentos:

- nº 9.530/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
governador  do Estado pedido  de providências  para  a  revogação do Decreto  com
Numeração  Especial  30,  de  22/01/2014,  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.,  tendo  em  vista  os
questionamentos constantes do documento entregue pelo Movimento Geraizeiro a
esta comissão na audiência pública realizada em 9/4/2014;

- nº 9.536/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Agência Nacional  de Águas pedido de providências para a revogação da outorga
preventiva de água da Barragem de Irapé para o empreendimento minerário Projeto
Vale do Rio Pardo conduzido pela Sul Americana de Metais S.A. (Resolução nº 72, de
20 de março de 2012 -  vazão máxima concedida de 6.200 metros cúbicos/hora),
tendo  em  vista  os  questionamentos  constantes  no  documento  entregue  a  esta
comissão pelo Movimento Geraizeiro na audiência pública realizada em 9/4/2014;

-  nº  9.544/2014,  do  deputado Rômulo  Veneroso,  em que solicita  seja  realizada
reunião  desta  comissão para  debater,  em  audiência  pública,  o  impacto  ambiental
proporcionado pelo Mineroduto Minas-Rio na Região Central do Estado;
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- nº 9.555/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
Ibama  pedido  de  providências  para  que  delegue  ao  Estado  de  Minas  Gerais  o
licenciamento da mina, da usina de beneficiamento de minério, das barragens e das
demais estruturas do empreendimento da Sul Americana de Metais S.A., no Vale do
Rio  Pardo,  evitando-se  assim  a  fragmentação  do  licenciamento  ambiental  desse
empreendimento  em relação  aos  demais  empreendimentos  minerários  na  mesma
região;

- nº 9.556/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
Ibama  pedido  de  providências  para  suspender  o  licenciamento  ambiental  do
empreendimento da Sul Americana de Metais S.A. relacionado ao Projeto Vale do Rio
Pardo até que se avalie a possibilidade de processar o licenciamento da mina, da
usina de beneficiamento de minério, da barragem e das demais estruturas no âmbito
do  Estado,  evitando-se  assim  a  fragmentação  do  licenciamento  ambiental  desse
empreendimento  em relação  aos  demais  empreendimentos  minerários  na  mesma
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, 22 de abril de 2014.
Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/4/2014
Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro Lessa, João

Leite, Duarte Bechir e Rômulo Viegas (os dois últimos substituindo, respectivamente,
os deputados, Zé Maia e João Vítor  Xavier,  por indicação da Liderança do BTR),
membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Mário
Henrique Caixa. Havendo número regimental, o presidente, deputado Jayro Lessa,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
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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, dos Projetos de Lei nºs
5.075/2014 (relator: deputado Lafayette de Andrada) e 5.076/2014 com a Emenda nº1
(relator: deputado Rômulo Viegas). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Fábio Cherem - Rômulo Viegas - Elismar Prado.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/4/2014
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac,

João  Leite,  Rômulo  Viegas  membros  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes,
também,  o  deputado  Fred  Costa  e  o  deputado  Mario  Henrique  Caixa.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar 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 9.600/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, a reforma da Praça Carlos
Chagas, conhecida como Praça da Assembleia, situada no Bairro Santo Agostinho
em Belo Horizonte;

-  nº  9.603/2014,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  da  comissão  no  Município  de  Pouso  Alegre  para  debater,  em  audiência
pública o projeto de criação da Região Metropolitana de Pouso Alegre;
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- nº 9.607/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
conjunta da comissão com a Comissão de Participação Popular para debater,  em
audiência pública, a ocupação na região do Alphaville e adjacências, nas cidades de
Nova Lima e Itabirito;

- nº 9.609/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião da
comissão para debater, em audiência pública, o aumento abusivo e ilegal de impostos
pela Prefeitura de Belo Horizonte;

- nº 9.614/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
da comissão para debater, em audiência pública, propostas para o aperfeiçoamento
do Projeto de Lei nº 3.078/2012, que versa sobre a gestão unificada da função pública
de interesse comum de uso do solo metropolitano no Estado;

- nº 9.616/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
da  comissão  no  Município  de  Resplendor  para  debater,  em  audiência  pública  o
cumprimentos  das  condicionantes  estabelecidas  no  contrato  de  programa  para
prestação  de  serviços  públicos  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento
sanitário, firmado entre o Estado, o município envolvido e a Copasa, nos termos do
convênio de cooperação firmado em 10/2/2011;

- nº 9.617/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
da  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  a  participação  dos  municípios
mineiros no financiamento das atividades da Polícia Militar do Estado, bem como para
ouvir a experiência do Estado do Rio Grande do Sul sobre a questão;

- nº 9.619/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita da
comissão  à  Casa  de  Saúde  São  Francisco  de  Assis  localizada  no  Município  de
Bambuí,  com  a  finalidade  de  averiguar  as  condições  de  conservação  e  uso dos
pavilhões dessa instituição e tomar conhecimento dos projetos do município para a
revitalização do local;

- nº 9.620/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria Adjunta de Regulação Urbana de Belo Horizonte pedido de informações
para  que  seja  enviado  à  comissão,  à  Cemig  e  à  Copasa  cópia  do  documento
intitulado "Cadastro de Planta - CP" referente ao Bairro Montes Claros, situado na
Região Nordeste de Belo Horizonte;
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- nº 9.622/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência  de  Desenvolvimento  de  Belo  Horizonte  -  Sudecap  -  pedido  de
providências para que sejam tomadas as medidas necessárias para elaboração, por
parte da Cemig Distribuição, de orçamento para implantação de iluminação pública
nas  áreas já  aprovadas  em Cadastro  de  Planta -  CP -  do  Bairro Montes Claros,
situado na Região Nordeste de Belo Horizonte;

- nº 9.623/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita sejam encaminhadas à
Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais; à Secretaria Adjunta de Regulação
Urbana  e  à  Secretaria  Adjunta  de  Planejamento  Urbano  de  Belo  Horizonte;  à
Superintendência de Desenvolvimento da Capital; à Companhia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte; e a Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública
da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais do
Estado de Minas Gerais, as notas taquigráficas da reunião da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização realizada em 11/4/2014, que teve por finalidade debater
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 9.624/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  informações  para  que  seja
priorizada e agilizada a execução das obras aprovadas pelo Orçamento Participativo
para o Bairro Montes Claros.

Submetido a votação, é rejeitado o seguinte requerimento:
-  nº  9.516/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  da  comissão  para  a  apresentação,  em  audiência  pública,  dos  resultados
obtidos no "plebiscito da energia", realizado por movimentos sociais.

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, 23 de abril de 2014.
Paulo Lamac, presidente.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/4/2014
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão, Duarte Bechir,  João Leite e Rômulo Viegas (os dois
últimos substituindo, respectivamente, o deputado Fred Costa e Fabiano Tolentino,
por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da
supracitada comissão.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado André
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. 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  9.601/2014,  do  deputado  André  Quintão,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  para  discutir  a  disponibilização  de  espaço  para  veículos
apreendidos  em  Minas  Gerais,  principalmente  na  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte; e

- nº 9.605/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada reunião
conjunta  das  Comissões  de Participação Popular  e  de Assuntos Municipais,  para
debater, em audiência pública, a ocupação na região do Alphaville e adjacências, nos
Municípios de Nova Lima e Itabirito.

É rejeitado o requerimento nº 9.396/2014, do deputado Rogério Correia, em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão de Participação Popular para
debater o resultado do plebiscito popular pela redução da tarifa de energia elétrica,
realizado por organizações da sociedade civil.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2014.
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André Quintão, presidente - João Leite - Paulo Guedes.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 15/4/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir, Elismar Prado, Rômulo Viegas e João Leite (substituindo
o deputado Bosco,  por  indicação da liderança do BTR),  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
Rômulo  Viegas,  dispensa a leitura  da  ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,
comunica  o  recebimento  de  e-mail do Sr.  Carlos  Brito  Pinheiro,  pelo  Fale  com a
Assembleia, em que registra a inadequada estrutura física da Escola Estadual Doutor
Gomes Freire, no Município de Mariana. 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 9.599/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita à sede da Apae no
Município  de  Uberlândia  para  conhecer  os  serviços  prestados  e  verificar  a
infraestrutura e as condições de funcionamento da entidade;

- nº 9.602/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita à sede da Apae no
Município de Araçuaí para conhecer os serviços prestados e verificar a infraestrutura
e as condições de funcionamento da entidade;

- nº 9.604/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita à sede da Apae no
Município  de  Sete  Lagoas  para  conhecer  os  serviços  prestados  e  verificar  a
infraestrutura e as condições de funcionamento da entidade;

- nº 9.606/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
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deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita à sede da Apae no
Município  de  Pará  de  Minas  para  conhecer  os  serviços  prestados  e  verificar  a
infraestrutura e as condições de funcionamento da entidade;

- nº 9.608/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita à sede da Apae no
Município de Paracatu para conhecer os serviços prestados e verificar a infraestrutura
e as condições de funcionamento da entidade;

- nº 9.610/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita à sede da Apae no
Município  de  Montes  Claros  para  conhecer  os  serviços  prestados  e  verificar  a
infraestrutura e as condições de funcionamento da entidade;

- nº 9.611/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita à sede da Apae no
Município  de  Manhuaçu  para  conhecer  os  serviços  prestados  e  verificar  a
infraestrutura e as condições de funcionamento da entidade;

- nº 9.612/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita à sede da Apae no
Município de Araxá para conhecer os serviços prestados e verificar a infraestrutura e
as condições de funcionamento da entidade;

- nº 9.613/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja realizada visita à sede da Apae no
Município  de  Além  Paraíba  para  conhecer  os  serviços  prestados  e  verificar  a
infraestrutura e as condições de funcionamento da entidade;

- nº 9.615/2014, do deputado Duarte Bechir, da deputada Maria Tereza Lara e do
deputado Rômulo Viegas, em que solicitam seja encaminhado à secretária de Estado
de  Educação  pedido  de  informações  sobre  a  estrutura  física  da  Escola  Estadual
Doutor  Gomes  Freire,  no  Município  de  Mariana,  tendo  em  vista  as  denúncias
apresentadas  pelo  pai  de  aluno  e  membro  do  colegiado  da  escola  Carlos  Brito
Pinheiro, conforme mensagem do Fale com a Assembleia.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de abril de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Cássio Soares - Sebastião Costa.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/4/2014
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Inácio Franco e Duarte Bechir (substituindo o deputado Fabiano Tolentino,
por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a
reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Inácio  Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e a votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofícios da Sra. Maria Coeli Simões
Pires, secretária de Casa Civil e de Relações Institucionais (7), publicados no Diário
do Legislativo nos dias 15/12/2013, 20 e 28/2, 22/3 e 3/4/14. Comunica também o
recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo em 20/2/2014:
ofícios  dos  Srs.  Rodney  Lucas  Vieira  de  Sousa,  procurador  do  trabalho  da
Procuradoria do Trabalho no Município de Patos de Minas, Rubens Rodrigues dos
Santos, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, João Alberto Paixão
Lages, secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e Teodomiro Gonçalves de Souza, assessor de Programas Sociais do
Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  da  Prefeitura  de  Varzelândia.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
4.351/2013,  no  2º  turno,  5.004/2014,  em  turno  único  (deputado  Inácio  Franco);
4.703/2013,  no  1º  turno  e  5.008/2014,  em  turno  único  (deputado  Romel  Anízio).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  São
convertidos  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento, à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas e
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à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais o Projeto de Lei nº
4.944/2014 (relator: deputado Antônio Carlos Arantes) e à Secretaria de Estado de
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  o  Projeto  de  Lei  nº  4.835/2014  (relator:
deputado Inácio  Franco).  Após  discussão e  votação,  é  aprovado  o parecere  pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.351/2013 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: deputado Inácio Franco). O Projeto de Lei nº 4.703/2013 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do deputado Inácio Franco, aprovado pela comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação  nominal,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  por
unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.668/2013, 4.847, 4.895 e 4.930/2014 (relator:
deputado  Romel  Anízio),  4.842  e  4.848/2014  (relator:  deputado  Inácio  Franco),
4.869/2014 (relator: deputado Fabiano Tolentino). Submetidos a votação, cada um por
sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  7.434,  7.460  e  7.582/2014.
Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.674,  4.698,  4.707,  4.732,
4.734, 4.747, 4.749, 4.752, 4.753, 4.760, 4.766, 4.770, 4.776 e 4.781/2013. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os Requerimentos nºs:

- 9.632/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a aplicação das Leis Florestais Nacional
(Lei  Federal  nº  12.651,  de  25/5/2012)  e  Mineira  (Lei  nº  20.922,  de  16/5/13)  e  a
segurança no meio rural, na 80ª Exposição Internacional do Gado Zebu - Expozebu
2014, que ocorrerá nos dias 3 a 10/5/2014, no Parque de Exposições Fernando Costa
em Uberaba;

-  9.635/2014,  dos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Antonio  Lerin,  em  que
solicitam  seja  realizada  reunião  com  convidados  para  discutir  a  necessidade  de
atualização  das  normas  mineiras  relativas  ao  uso,  à  produção,  ao  comércio,  ao
armazenamento, ao transporte, à aplicação e à fiscalização de agrotóxicos no Estado
de 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, 23 de abril de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Fabiano Tolentino - Paulo Guedes.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2014

Às 9h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Rômulo Viegas,
Sebastião Costa, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio (substituindo o deputado Durval
Ângelo,  por  indicação da liderança do MSC),  membros da  supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Rômulo Viegas, declara aberta a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião se destina a debater possível violação de direitos humanos pela Comissão de
Promoção  de  Oficiais  do  Corpo  de  Bombeiros  -  CPO  -,  ferindo  o  princípio  da
impessoalidade na administração pública, determinado pelo art. 37 da Constituição
Federal,  deixando  de  promover  militares  que  ocupariam  as  vagas  previstas  para
supostamente apadrinhar outros. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir os Srs. Cel. BM Matuzail Martins da Cruz, corregedor do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais e membro da Comissão de Promoção de Oficiais
do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais,  representando  o  Cel.  BM  Ivan
Gamaliel Pinto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e
presidente da comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais; Cel. BM Ezequiel Silva, chefe do Estado-Maior e membro da comissão
de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Cel. PM
Alex de Melo, chefe do Gabinete Militar da Governadoria do Estado de Minas Gerais
e membro da comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais;  Cel.  BM Luiz Henrique Gualberto Moreira, membro da comissão de
Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Cel. BM Pedro
Alvarenga, membro da comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros
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Militar  de  Minas  Gerais;  Cel.  BM  Marcello  Tadeu  de  Souza  Brito,  membro  da
comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
Cel.  BM Miguel Novais Borges, membro da comissão de Promoção de Oficiais do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; e representando o Ten.-Cel. BM Luiz
Antônio Alves de Matos, membro da Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de
Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  Srs.  Maj.  BM Eduardo Cota Ramos;  Sgt.  BM
Alexandre  Rodrigues,  presidente  da  Associação  de  Servidores  do  Corpo  de
Bombeiros e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - Ascobom - Contagem; Cb.
BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da
Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais; Ten.-Cel. PM Jefferson Rodney
de  Oliveira,  diretor  de  Relações  Institucionais,  representando  o  3º-Sgt.  Walter
Carvalho de Souza Fagundes, presidente da Associação Central Única dos Militares
Estaduais de Minas Gerais - Cume-MG; Major BM Edson Rodrigues de Oliveira; 2º-
Ten. BM Sebastião Fábio de Faria, CMT Pelotão Corpo de Bombeiros Militar; 3º- Sgt.
BM  Gildelan  Costa  da  Cunha,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A
presidência concede a palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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 9.653/2014, do deputado Almir Paraca e do deputado Durval Ângelo, em que
solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a criminalização
dos movimentos sociais e sindicais, especialmente na região Nordeste do Estado,
onde  ocorrem  perseguições  recorrentes  às  lideranças  dos  movimentos  dos  sem-
terras e dos assentamentos rurais da agricultura familiar;

-  nº 9.654/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião
para  debater,  em  audiência  pública,  possível  violação  dos  direitos  e  garantias
fundamentais cometidas em desfavor do agente penitenciário João Alcides Cardoso
de Freitas, lotado na Penitenciária Francisco Sá, no Município Francisco Sá.
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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, 23 de abril de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia.
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/4/2014
Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Duilio de Castro, Tiago Ulisses, Lafayette de Andrada (substituindo o
deputado Dalmo Ribeiro Silva, por indicação da liderança do BTR), Adalclever Lopes
(substituindo o deputado Leonídio  Bouças,  por  indicação da liderança do MSC) e
Rômulo Viegas (substituindo o deputado Luiz Henrique, por indicação da liderança do
BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado
Ulysses  Gomes.  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: ofício do
Sr. Doorgal Gustavo Borges de Andrada, Desembargador e ouvidor do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, solicitando seja incluído na pauta da comissão o Projeto de
Lei Complementar nº 59/2014 que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais. Comunica também o recebimento de ofício do Sr. Carlos
André  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  justiça,  publicado  no  Diário  do
Legislativo em  28/12/2013.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projetos de Lei nºs 5.093, 5.103, 5.120, 5.124 e 5.126/2014 (deputado
Dalmo  Ribeiro  Silva);  5.099,  5.104,  5.106,  5.112,  5.115,  5.117,  5.123,  5.128  e
5.132/2014 (deputado André Quintão); 5.095, 5.110, 5.111, 5.122, 5.127 e 5.130/2014
(deputado  Duilio  de  Castro);  5.098,  5.100,  5.101,  5.107  e  5.114/2014  (deputado
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Gustavo  Perrella);  5.096,  5.102,  5.113,  5.116 e  5.118,  5.125,  5.129  e  5.131/2014
(deputado  Luiz  Henrique);  5.119/2014  (deputado  Leonídio  Bouças);  e  5.094  e
5.121/2014 (deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
que conclui  pela juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  em turno único,  do
Projeto de Lei nº 4.979/2014 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado André
Quintão). É distribuído em avulso o parecer do relator, deputado Sebastião Costa, ao
Projeto  de  Lei  Complementar  nº  59/2014,  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  São
convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Saúde e ao Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente o Projeto de Lei nº 4.798/2013; à
Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal de Belo Horizonte o Projeto
de Lei nº 4.997/2014; à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito
de Formiga o Projeto de Lei  nº  5.011/2014 (relator:  André Quintão);  ao autor e à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 5.055/2014; e à
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  ao  prefeito  de  Monte  Sião  o
Projeto de Lei nº 5.057/2014 (relator: deputado Sebastião Costa, sendo o segundo
em virtude de redistribuição). 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 4.969/2014 na forma do Substitutivo
nº  1 (relator:  deputado  André  Quintão)  e  4.982/2014 (relator:  deputado Sebastião
Costa).  O  Projeto  de  Lei  nº  5.054/2014  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a
requerimento do deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela comissão. Registra-
se a saída do deputado Tiago Ulisses. São convertidos em diligência à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e ao prefeito de Monte Sião o Projeto de Lei nº
5.058/2014  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  ao  autor  e  ao
prefeito  de  Matias  Barbosa  o  Projeto  de  Lei  nº  5.070/2014  (relator:  deputado
Sebastião  Costa,  sendo o  primeiro  em  virtude  de  redistribuição);  à  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 5.065/2014 (relator: deputado
Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição) e ao Departamento de Estradas
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de Rodagem -  DER-MG o Projeto  de  Lei  nº  5.073/2014 (relator:  deputado André
Quintão).  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  4.418/2013 e 5.033/2014 (relator:  deputado André Quintão);  e
5.045,  5.048  e  5.074/2014  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  deputado  Lafayette  de
Andrada,  em  virtude  de  redistribuição).  O  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº
5.044/2014,  em  turno único,  deixa  de  ser  apreciado em virtude de solicitação de
prorrogação de prazo regimental pelo relator, deputado André Quintão. Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão - Sargento Rodrigues - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2014

Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado Vanderlei Miranda,
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Vanderlei Miranda, 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 as políticas públicas de prevenção e combate às drogas
e  tratamento  dos  usuários,  com  a  presença  de  comunidades  terapêuticas  e
representantes do Governo do Estado, a apreciar a matéria constante na pauta e a
discutir  e  votar  pareceres  de  redação final  e  proposições  da  comissão.  A seguir,
comunica o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo em
3/4/2014: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; Ana
Lúcia Almeida Gazzola, secretária de Educação, e do Cel. PM Marco Antônio Badaró
Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da PMMG. A presidência interrompe os
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trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Cloves  Eduardo  Benevides,
subsecretário de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Defesa Social;
Aloísio Andrade, presidente do Conselho Estadual Antidrogas - Conead; Wellington
Antônio Vieira, presidente da Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas
do  Brasil;  e  Vinícius  Samôr  de  Lacerda,  vereador  e  presidente  da  Comissão  de
Prevenção e Combate ao Crack de Ubá,  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.  Registra-se  a  presença  dos  deputados
Adalclever Lopes e Rômulo Viegas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.870, 4.871, e 4.892/2014, que receberam
parecer por sua aprovação. São aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.368 e 4.606/2013. 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  9.655/2014,  dos  deputados  Vanderlei  Miranda e  Adalclever  Lopes,  em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds - pedido
de  providências  solicitando  celeridade  no  processo  de  construção  do  Centro  de
Internação  para  Menores  Infratores  em  Caratinga,  uma  vez  que  o  município  já
disponibilizou à secretaria terreno e projeto;

-  nº  9.656/2014,  dos  deputados  Vanderlei  Miranda e  Adalclever  Lopes,  em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria Nacional de Justiça pedido de providências
para  que  o  Município  de  Caratinga  seja  incluído  no  programa  federal  "Crack,  é
possível vencer";

-  nº  9.657/2014,  dos  deputados  Vanderlei  Miranda e  Adalclever  Lopes,  em que
solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para
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que  seja  disponibilizado  maior  aporte  financeiro  ao  Programa  Educacional  de
Resistência às Drogas - Proerd - no Município de Caratinga;

-  nº  9.658/2014,  dos  deputados  Vanderlei  Miranda e  Adalclever  Lopes,  em que
solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências
solicitando celeridade no fornecimento de recursos financeiros ao Centro de Atenção
Psicossocial Infantil de Caratinga, que se encontra em processo de instalação;

-  nº  9.659/2014,  dos  deputados  Vanderlei  Miranda e  Adalclever  Lopes,  em que
solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar  de Minas Gerais
pedido de providências solicitando o aumento do número de efetivos para atuarem no
Município de Caratinga e região;

- nº 9.660/2014, dos deputados Vanderlei Miranda e Doutor Wilson Batista, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  e  à
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas pedido de providências
para que seja implantado um centro integrado de atendimento ao adolescente que
pratique ato infracional no Município de Manhuaçu;

- nº 9.661/2014, dos deputados Vanderlei Miranda e Doutor Wilson Batista, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de
providências para que encaminhe à comissão estudo realizado pela secretaria sobre
a recorrência de práticas criminais em Manhuaçu, em especial a vinculação com uso
e tráfico de drogas com distinção entre menores infratores e adultos;

- nº 9.662/2014, dos deputados Vanderlei Miranda e Doutor Wilson Batista, em que
solicitam seja encaminhado ao Secretário de Estado de Saúde pedido de informações
sobre as comunidades terapêuticas credenciadas pelo Programa Cartão Aliança pela
Vida nos Módulos I e II, o número de leitos atendidos em cada uma delas e recursos
a elas destinados desde o início do credenciamento até a presente data, os critérios
para a alteração do Módulo I (15 vagas) para o Módulo II (30 vagas) e para ampliação
de metas das comunidades terapêuticas credenciadas pelo programa; e os critérios
que definem o cronograma de credenciamento, vistoria e ampliação da participação
de comunidades terapêuticas no âmbito do programa;

- nº 9.663/2014, do deputado Neider Moreira, em que solicita seja realizada reunião
da  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  no  Município  de  Itaúna,  o
enfrentamento ao uso de crack e outras drogas no município e região;
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- nº 9.664/2014, da deputada Rosângela Reis e do deputado Wander Borges, em
que solicitam seja realizada reunião da comissão para debater, em audiência pública,
no  Município  de  Sabará,  o  enfrentamento  ao  uso  de  crack e  outras  drogas  no
município e região;

-  nº  9.665/2014,  do  deputado Vanderlei  Miranda,  em que solicita  seja  realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, o melhor aproveitamento
das parcerias do Estado com as comunidades terapêuticas;

-  nº  9.666/2014,  do  deputado Vanderlei  Miranda,  em que solicita  seja  realizada
reunião da comissão para debater,  em audiência pública,  no Município de Ubá, o
enfrentamento ao uso de crack e outras drogas no município e região.

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2014.
Vanderlei  Miranda,  presidente -  Paulo Lamac -  Marques Abreu -  Antônio  Carlos

Arantes.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 16/4/2014

Às  14  horas,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os  deputados  Jayro  Lessa,
Elismar Prado (substituindo o deputado Ulysses Gomes, por indicação da Liderança
do  Bloco  Minas  sem  Censura),  Fábio  Cherem  e  Rômulo  Viegas  (substituindo
respectivamente,  os  deputados  João  Vítor  Xavier  e  Zé  Maia,  por  indicação  da
Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta, a 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  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,



1836
____________________________________________________________________________

comunica o recebimento de correspondência, publicada no Diário do Legislativo em
12/4/2014: ofício do Sr. Gabriel Ferreira Bartholo, gerente-geral da Embrapa Café. O
presidente  acusa  o  recebimento  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº
4.683/2013, no 1º turno, do qual designou relator o deputado Lafayette de Andrada.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto
de Lei nº 1.404/2011 é retirado de pauta por determinação do presidente por não
cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez,  os seguintes pareceres:  pela ratificação,  por  meio de projeto de
resolução,  dos Convênios  ICMS nºs  10 a 12 e 16 a 32/2014 encaminhados pela
Mensagem nº 643/2014 (relator: deputado Rômulo Viegas); e pela aprovação, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 621/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, com a Emenda nº 1 (relator: deputado
Fábio Cherem, em virtude de redistribuição), e 4.683/2013 (relator: deputado Rômulo
Viegas, em virtude de redistribuição. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir a Sra. Maria Rita de Carvalho Rocha, diretora da Central de
Gestão Fiscal,da Seplag, e os Srs. André Abreu Reis, subsecretário de Estado de
Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, representando a sra. Renata Maria
Paes de Vilhena, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Magno Simões de
Brito,  diretor  da  Diretoria  Central  de  Gestão  da  Dívida  Pública,  Antônio  Donizete
Rosa, assessor da Superintendência Central de Contadoria Geral, representando o
Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, secretário de Estado de Fazenda, e Leandro
César  Pereira,  superintendente  central  de  Planejamento  e  Programação
Orçamentária da Seplag, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente
tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme consta 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, 23 de abril de 2014.
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Jayro  Lessa,  presidente  -  João  Vítor  Xavier  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  Rômulo
Viegas.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 16/4/2014
Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Cássio Soares e Sebastião Costa (os dois últimos substituindo os deputados Bosco e
Deiró  Marra,  respectivamente,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  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 Cássio Soares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Evandro  José  Neiva,  presidente  da
Conspiração Mineira pela Educação, e da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, secretária
de Educação, informando que será realizada, em maio próximo, a segunda edição da
Feira  das  Profissões  -  Educação  para  o  Mundo  do  Trabalho;  e  da  seguinte
correspondência,  publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre
parênteses:  ofícios  das  Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa Civil
(3/4/2014),  e  Gelvânia  Câmara  Marques,  secretária  de  Educação  de  Manhuaçu
(5/4/2014). O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.700/2013, em
turno único, cuja relatoria avocou a si. 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 9.668/2014, do deputado Carlos
Pimenta, em que solicita seja realizada reunião com convidados para homenagear o
Colégio Tiradentes de Montes Claros pelos 50 anos de sua fundação. 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, 23 de abril de 2014.
Duarte Bechir, presidente.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/4/2014

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues, Duarte Bechir e Célio Moreira (substituindo o deputado Lafayette
de Andrada, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  promover  a  entrega  dos  diplomas  referentes  aos  votos  de
congratulações aos policiais militares lotados no 22º Batalhão de Polícia Militar pelo
resgate da gerente comercial Patrícia Goulart Cardoso e de sua mãe, Silvana Goulart
Carvalho, após roubo em Belo Horizonte, nos termos do Requerimento nº 6.946/2014.
A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.
Sebastião  Custódio  Couto  Júnior,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Frutal,
solicitando esforços desta comissão para a elevação da 4ª  Cia.  da  Polícia Militar
Independente, sediada em Frutal, para Batalhão, a fim de que seu efetivo possa ser
aumentado e consequentemente aumentada a segurança pública,  tanto em Frutal
como nas cidades circunvizinhas; e  e-mail do Sr. Leonardo Corrêa do Nascimento,
encaminhado por meio do Fale com a Assembleia, solicitando apoio desta comissão
para que seja encaminhada mais uma viatura da Polícia Militar para o Município de
Tocantins. A presidência informa que a parte da reunião destinada a ouvir convidados
foi adiada para 24/4/2014, às 16 horas. 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 7.613 a 7.622/2014. 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 9.670/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  pela  prisão  de  cinco  suspeitos  por
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envolvimento  no  roubo  das  armas  na  Central  Integrada  de  Escoltas  do  Sistema
Prisional,  próximo  à  Penitenciária  Dutra  Ladeira,  em Ribeirão  das  Neves,  no  dia
24/3/2014;

-  nº  9.671/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhada  manifestação  de  repúdio  à  Presidência  e  à  Vice-Presidência  da
República, aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, ao Governador
do Estado da Bahia e ao Ministério Público Federal na Bahia pela prisão do vereador
Marco Prisco  Caldas  Machado,  líder  do  movimento  grevista  da  Polícia  Militar  da
Bahia,  em cela comum no presídio federal  de Brasília,  na companhia de diversos
criminosos;

- nº 9.672/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja designado o
deputado Sargento Rodrigues para representar esta comissão em visita ao vereador
Marco Prisco, preso em Brasília;

-  nº  9.673/2014,  do  deputado  Zé  Maia,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  avaliação  da
possibilidade de elevação da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Frutal
à categoria de Batalhão;

-  nº  9.674/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para
destinar uma viatura para atender o Município de Tocantins, tendo em vista que as
viaturas existentes estão sucateadas;

-  nº  9.675/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Chefe do Gabinete Militar do Estado pedido de informações com
relação  ao  cumprimento  da  Lei  Complementar  n°  127,  tendo  em  vista  diversas
reclamações por parte de policiais militares a respeito da sobrecarga de trabalho;

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2014.
João Leite, presidente.



1840
____________________________________________________________________________

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.164/2014

Mesa da Assembleia
Relatório

De autoria deste Colegiado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a revisão
anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  da  Assembleia  Legislativa
referente ao ano de 2014”.

Publicada no  Diário  do  Legislativo em 24/4/2014,  a  proposição  foi  distribuída  à
Mesa da Assembleia para, nos termos do art.  79, VIII,  “a”,  do Regimento Interno,
receber parecer.

Fundamentação
O projeto de lei sob exame trata da concessão da revisão da remuneração e dos

proventos  dos  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia,  medida  necessária  ao
restabelecimento do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores da Casa diante
da inflação apurada no período de 1º/4/2013 a 31/3/2014, conforme estabelecido no
art.  2º  da  Lei  nº  19.838,  de  2/12/2011,  segundo  o  qual  a  revisão  será  realizada
anualmente, no mês de abril e sem distinção de índices, em atendimento ao disposto
no caput do art. 24 da Constituição do Estado e do inciso X do caput do art. 37 da
Constituição da República.

O índice de reajuste ora apresentado, de 6,15%, foi estabelecido conforme o Índice
de Preços ao Consumidor - IPCA - apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -, conforme dados disponíveis em www.ibge.gov.br.

Relativamente  à  iniciativa  para  propor  o  projeto  em  análise,  destaca-se  que
compete  à  Mesa  da  Assembleia  dispor  sobre  a  remuneração  dos  servidores  da
Secretaria  da  Assembleia  Legislativa,  sua  organização,  seu  funcionamento  e  sua
polícia, nos termos da alínea “h” do inciso I do art. 66 da Constituição do Estado.

Além disso, é importante destacar que a recomposição remuneratória em comento
adequa-se às disponibilidades orçamentárias e financeiras da Assembleia Legislativa
e atende aos requisitos e limites estabelecidos nas Constituições da República e do
Estado e também na Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000. Conforme se
pode verificar no Demonstrativo da Despesa de Pessoal relativo ao período de janeiro
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a dezembro de 2013, o gasto da Secretaria da Assembleia Legislativa na área de
pessoal,  sem a dedução de inativos e pensionistas, foi de 1,5813% em relação à
Receita Corrente Líquida - RCL. Esse índice está bem abaixo do limite previsto para
as despesas com pessoal da Assembleia, as quais não podem ultrapassar 2,1062%
do valor da RCL do Estado, bem como do limite prudencial, que é de 2,0009% do
valor da RCL.

Ressalte-se que o reajuste que ora se propõe conceder  é medida necessária à
valorização dos servidores desta Casa, responsáveis pela reconhecida qualidade do
apoio à atividade parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.164/2014 no

1º turno, na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.147

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.148
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.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.149
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.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.150
Declara de utilidade pública a Associação Rural Campo Alegre - Aruca -, com sede

no Município de Tapira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rural Campo Alegre -

Aruca -, com sede no Município de Tapira.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.151
Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Touro, com sede no Município de Serranópolis de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Touro, com sede no Município de Serranópolis de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.152
Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Gorutuba - Aspergo -, com sede no Município de Jaíba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Gorutuba - Aspergo -, com sede no Município de Jaíba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.153
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores e Amigos de

Botumirim, com sede no Município de Botumirim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores

e Amigos de Botumirim, com sede no Município de Botumirim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira-2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.154
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Traíras

Sabonete, com sede no Município de São João das Missões.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Traíras Sabonete, com sede no Município de São João das Missões.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.155
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes da Área A, com

sede no Município de Jaíba.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes

da Área A, com sede no Município de Jaíba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.156
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural de Taquara, com sede

no Município de Itapecerica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  Rural  de

Taquara, com sede no Município de Itapecerica.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.157
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Traíras

- Condectra -, com sede no Município de Manga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Traíras - Condectra -, com sede no Município de Manga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.158
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da  Bacia

Hidrográfica do Córrego Matinha - Asprobrama -, com sede no Município de Lagamar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

da Bacia Hidrográfica do Córrego Matinha - Asprobrama -, com sede no Município de
Lagamar.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.159
Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e Trabalhadores

da Agricultura Familiar do Córrego da Pedra I, com sede no Município de Frei Gaspar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e

Trabalhadores da Agricultura Familiar do Córrego da Pedra I, com sede no Município
de Frei Gaspar.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.160
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rio Grande, com sede no

Município de São João Batista do Glória.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rio Grande,

com sede no Município de São João Batista do Glória.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.161
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres do Bom Jardim, com sede

no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Mulheres do Bom

Jardim, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.162
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  da Mulher da Vila  Nossa

Senhora Aparecida de São Lucas, 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 Comunitária da Mulher da

Vila  Nossa  Senhora  Aparecida  de  São  Lucas,  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, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.163
Declara de utilidade pública a entidade Casa do Cuidado Humano, com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa do Cuidado Humano,
com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.164

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV
em Uberaba - AAPVHIV -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas
Vivendo com HIV em Uberaba - AAPVHIV -, com sede no Município de Uberaba.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.165

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Bem

Viver - AAPCBV -, com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio a Pessoas com

Câncer Bem Viver - AAPCBV -, com sede do Município de Pouso Alegre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de abril de 2014.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/3/2014

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira e
Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por  indicação  da
liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o  presidente,  deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos
regimentais, 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  guarda responsável  e  o  controle  populacional  de
animais  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o
recebimento de ofício da Sra.  Maria Coeli  Simões Pires,  secretária  de Estado de
Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  publicado  no  Diário  do  Legislativo em
22/3/2014. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou  como  relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  em  turno
único, Projetos de Lei nºs 4.890 e 4.883/2014 (Rômulo Veneroso); e,  no 1º turno,
Projeto  de  Lei  nº  4.834/2014  (Duarte  Bechir).  Nos  termos  do  art.  120,  XXV,  do
Regimento Interno, o presidente comunica que foi feita solicitação ao presidente da
Assembleia para que reitere os termos dos seguintes requerimentos: Requerimentos
nºs 4.909, 5.069, 5.071, 5.073, 5.544, 5.545, 5.679, 6.041, 6.044, 6.045, 6.047, 6.048
e  6.168/2013;  e  dos  requerimentos  encaminhados  pelos  Ofícios  nºs  2.977  e
2.978/2013/SGM. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir as Sras. Lílian Marotta, coordenadora do Grupo Especial de Defesa da Fauna -
Gedef  -  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais;  Sônia  Aparecida  Cordebelle  de
Almeida, gerente de Proteção à Fauna e à Flora do Instituto Estadual de Florestas -
IEF; Andrea Oliveira Dias Temponi, autoridade sanitária especialista em políticas e
gestão  em  saúde;  Adriane  Pimenta  da  Costa  Val  Bicalho,  secretária-geral  do
Conselho Regional de Medicina Veterinária; Christina Malm, professora da Escola de
Veterinária da UFMG; Ana Liz Ferreira Bastos,  coordenadora técnica de vigilância
ambiental do Município de Itabirito; Flávia Soares de Senna Mello, analista ambiental
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da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente - Amda; Edna Cardozo Dias,
presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB-MG; e Maria del Mar Ferrer
Jordá Poblet, coordenadora da Comissão Interinstitucional dos Animais do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; e os Srs. Junio Augusto dos Santos Silva,
analista ambiental responsável pelo Núcleo de Fauna Silvestre do Ibama; Vitor Márcio
Ribeiro,  presidente  do  Comitê  de  Ética  da  PUC  Minas;  Bruno  Divino  Rocha,
presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de
Minas Gerais; Jadir Carvalho, fiscal agropecuário do Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA; e Jefferson Ribeiro da Silva, vice-presidente do Conselho Regional de Biologia
da 4ª Região, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado
Célio Moreira, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  e,
cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  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, 8 de abril de 2014.
Célio Moreira, presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/4/2014

Às  9h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento  Rodrigues  e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a promover a entrega dos votos de congratulações aos policiais militares
que  participaram  de  operação  que  culminou  na  prisão  de  suspeitos  de  roubo  a
agências  bancárias  e  na  apreensão  de armas  de  fogo,  dinheiro,  munição  e  dois
veículos  no  Município  de  Riachinho,  nos  termos  dos  Requerimentos  n°s  7.333  e
7.341/2014, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
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da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Amaury Silva, juiz de direito da Comarca de Itanhomi, encaminhando cópia
do  relatório  de  inspeção  realizada  na  cadeia  pública  dessa  comarca  quando  da
realização da correição ordinária anual de 2014, para conhecimento e providências
cabíveis;  e  Luiz  Flávio  Cortat,  subcorregedor  de  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais,
solicitando o encaminhamento das notas taquigráficas da reunião extraordinária desta
Comissão  realizada  em  Janaúba.  Comunica  também  o  recebimento  de
correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios da Sra. Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete-
Adjunto de Gestão e Atendimento da Presidência da República (3/4/2014); e do Cel.
PM Marco Antônio Badaró Bianchinni,  chefe da Assessoria Institucional da PMMG
(5/4/2014).  A  presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  a
entrega dos diplomas  referentes aos  votos  de congratulações com: Ten.  Cel.  PM
Roberto de Assis Junior, comandante do 28º BPM / 16ª RPM; 1º Sgt. PM Ronaldo de
Souza Pereira, da 16ª Companhia de Polícia Militar Independente de Meio Ambiente e
Trânsito/16ª RPM; Cb. PM Wellington Diniz da Silva, da 16ª Companhia de Polícia
Militar  Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito/16ª  RPM;  Capitão  PM  Kisler
Marcos Souza Rodrigues,  do 28º BPM / 16ª RPM; 2º Ten. PM Gilmar Vicente de
Freitas, do 28º BPM / 16ª RPM; 3º Sgt. PM Karter Pereira Mota, do 28º BPM / 16ª
RPM; 3º Sgt. PM Gilson dos Santos Souza Viana, do 28º BPM / 16ª RPM; Cb. PM
Warlen Josemar Rodrigues Fernandes, do 28º BPM / 16ª RPM; Marcos Tadeu de
Brito Brandão, delegado de Polícia Civil; Douglas Antônio Ramos Magela, delegado
de  Polícia  Civil;  Edvan  Luiz  Silva  Nogueira,  delegado  de  Polícia  Civil;  Bruno
Fernandes Barbosa, delegado de Polícia Civil; Leandro Moura Dantas, escrivão de
Polícia Civil; Leandro Marcos dos Santos, agente de Polícia Civil; Murillo Wagner G.C.
Oliveira,  agente de Polícia Civil;  Rogério da Silva,  agente de Polícia Civil;  Thiago
Assunção Setúbal, agente de Polícia Civil,  que são convidados a tomar assento à
mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, autor do
requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  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
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presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 7.478 a 7.480, 7.486 a 7.488, 7.493 a 7.503,
7.505, 7.511 a 7.520, 7.525, 7.526, 7.532 e 7.534/2014. 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  9.468/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governo do Estado, à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao
Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para a implantação de um
batalhão da Polícia  Militar  no Município de Igarapé,  em substituição à companhia
independente instalada no local;

- nº 9.469/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  desta  comissão  para  a  entrega  de  diplomas  referentes  aos  votos  de
congratulações formulados em atenção aos Requerimentos nºs 7.333 e 7.341/2014;

- nº 9.470/2014, dos deputado Sargento Rodrigues, Duarte Bechir e Célio Moreira,
em  que  solicitam  seja  realizado  debate  público  desta  comissão  para  discutir  a
redução da maioridade penal.

- nº 9.471/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  desta  comissão no Município  de  Sacramento  para debater,  em audiência
pública, o aumento da criminalidade local.

- nº 9.472/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  desta  comissão  no  Município  de  Paracatu  para  debater,  em  audiência
pública, o aumento da criminalidade local.

-  nº 9.473/2014,  do deputado João Leite,  em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para discutir, em audiência pública, a violência nos Bairros Jaraguá e
Dona Clara e a instalação de uma área integrada de segurança pública - AIPS - na
região da Pampulha.

- nº 9.474/2014, do deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Segurança Pública, de Saúde e de Prevenção e Combate
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ao Uso de Crack e Outras Drogas em Poços de Caldas para discutir, em audiência
pública, o aumento dos índices de criminalidade em alguns municípios da região Sul
do Estado, conforme dados do Informativo dos Índices de Criminalidade Violenta em
Minas Gerais, ano 2013, divulgado pela Secretaria de Estado de Defesa Social e para
debater a relação entre consumo de drogas e prática de crimes violentos na região.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Fred Costa.

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

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/4/2014
Às  9h45min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Manhuaçu  os  deputados

Vanderlei  Miranda  e  Doutor  Wilson  Batista,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a debater o enfrentamento do uso de crack e outras drogas
no Município de Manhuaçu e região e a discutir e votar proposições da comissão. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a sra. Luizaura
Januário de Oliveira Ferreira, presidente do Conselho Municipal Antidrogas - Comad -
de Manhuaçu, e os srs. Nailton Cotrim Heringer,  prefeito municipal  de Manhuaçu;
Maurício de Oliveira Júnior,  presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu; Anízio
Gonçalves de  Souza,  vice-presidente  da Câmara Municipal  de Manhuaçu;  Cloves
Eduardo Benevides, subsecretário de Políticas Sobre Drogas da Secretaria de Estado
de Defesa Social;  Ten.-Cel.  PM Wanderson Santiago Barbosa, comandante do 11º
Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais; José Geraldo Teixeira Júnior, delegado
de Tóxicos e Entorpecentes de  Manhuaçu,  representando o  delegado regional  de
Polícia Civil de Manhuaçu; Getúlio Vargas de Lacerda, delegado regional adjunto de
Manhuaçu;  e  Roberto  Gomes  Pereira  Neto,  defensor  público  da  Comarca  de
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Manhuaçu;  Wellington  Antônio  Vieira,  presidente  da  Federação  de  Comunidades
Terapêuticas Evangélicas do Brasil - Feteb -, 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.  Em  seguida,  concede  a  palavra  ao
deputado Doutor Wilson Batista 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  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2014

Às  9h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,
Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Elismar  Prado.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão  presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater
despejos  que  estão  sendo  realizados  nos  Bairros  Bela  Fama,  Nova Suíça,  Galo,
Honório Bicalho e Nossa Senhora de Fátima, todos em Nova Lima, em virtude de
decisão judicial  a  favor  da  empresa Anglo  Gold,  que alega ser  a proprietária  dos
terrenos. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
Diário do Legislativo, nas datas mencionadas entre parênteses: ofício da Sra. Tassia
Rabelo de Pinho, coordenadora-geral do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana  da  Presidência  da  República  (12/4/2014);  ofícios  das  Sras.  Maria  Coeli
Simões Pires, secretária de Casa Civil; Silvany Euclênio Silva, secretária de Políticas
para  Comunidades  Tradicionais,  da  Secretaria  de  Políticas  de  Promoção  da
Igualdade  Racial  da  Presidência  da  República;  e  dos  Srs.  Antonio  Gama Junior,
subcorregedor-geral  de  Polícia  Civil,  Haroldo  André  Toscano  de  Oliveira,  juiz  de
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direito da Comarca de Belo Horizonte; Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do
Tribunal de Justiça (17/4/2014); e e-mail do Sr. Gildázio Santos, conselheiro nacional
do MNDH por Minas Gerais,  convidando o deputado Durval Ângelo, presidente da
comissão,  para  integrar  a  Caravana de Direitos  Humanos,  a ser  realizada no dia
26/4/2014, em Belo Horizonte. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião  para  ouvir  as  Sras.  Ana  Cláudia  da  Silva  Alexandre,  defensora  pública
especializada em Direitos  Humanos, Coletivos e Socioambientais;  Lídia Márcia de
Souza, moradora de Nova Lima; e os Srs. Ten.-Cel. PM Marcos da Costa Negraes,
comandante da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar de Minas Gerais - Nova
Lima; Frei Gilvander Luís Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas
Gerais; Marcos Landa, assessor e chefe de gabinete, representando Cláudia Teresa
Pereira  Pires,  secretária  Municipal  de  Habitação  de  Nova  Lima;  Adriano  Dias
Agostinho,  presidente da  Associação Comunitária  Galo  Açafrão -  Projeto  João de
Barro de Nova Lima; Jobert Fernando de Paula, diretor do Sindieletro-MG e morador
de Nova Lima; Mário Luís Boaventura, morador de Nova Lima, que são convidados a
tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Rogério
Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas
exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas
notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

- nº 9.678/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada visita
para averiguar proposta de instalação de aterro sanitário na Fazenda Mimoso, com
risco  de  contaminação  dos  recursos  naturais,  comprometendo  o  sustento  das
comunidades locais;

w-  nº  9.679/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater, em audiência pública, o tema "Movimentos sociais e direitos
humanos",  na  ocasião  do  V  Encontro  dos  Movimentos,  que será  realizado nesta
Casa, de 30/4 a 3/5/2014;
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-  nº  9.681/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, à Corregedoria do
Corpo de Bombeiros Militar  e a todos os membros da Comissão de Promoção de
Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar - CPO - pedido de providências, acompanhado
das  notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Ordinária  da  comissão,  realizada  em
16/4/2014,  para  apuração  de  violação  de  direitos  e  infringência  ao  art.  37  da
Constituição da República, em especial no que se refere aos critérios utilizados pela
CPO quando da emissão de conceitos para concessão de promoção previstos no art.
58 do Decreto nº 46.297, de 2013;

-  nº  9.684/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam
encaminhadas  ao  Juízo  da  6ª  Vara  da  Fazenda  Estadual  da  Comarca  de  Belo
Horizonte, para o qual foi distribuída ação constante dos Autos nº 0024.14.054.252-3 -
cujas partes são Edson Rodrigues Oliveira e o Estado de Minas Gerais -, as notas
taquigráficas da 8ª Reunião Ordinária da comissão;

- nº 9.685/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  à  Ouvidoria,  ao  Comando-Geral  e  à
Corregedoria da Polícia Militar  e à Promotoria de Justiça da Comarca de Curvelo
pedido  de  providências  para  apurar  suposta  violência  perpetrada  pelos  policiais
Mendes, Almeida e Souza contra Cleberson Batista de Souza, ocorrida no Município
de Felixlândia, conforme declaração apresentada à Comissão de Direitos Humanos;

- nº 9.686/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
para apresentar, em audiência pública, a Rede Estadual de Enfrentamento à Violência
Estatal;

- nº 9.687/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  à  Ouvidoria,  ao  Comando-Geral  e  à
Corregedoria  da  Polícia  Militar  e  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  João
Pinheiro  cópia  do  Boletim  de Ocorrência  nº  M125-2014-0001445 e  fotos  sobre  a
suposta violência cometida pelo Sgt. Leonício Alves de Souza e pelo Cb. Valdison
Martins de Araújo contra Wolney Braga de Lima, bem como as notas taquigráficas da
audiência pública da comissão realizada em 9/5/2011, em que é narrado o possível
envolvimento dos mesmos policiais militares em outros casos de violência.
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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 abril de 2014.
Rogério Correia, presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2014
Às 19h15min, comparece na Sociedade São Vicente de Paulo, no Bairro Boa Vista,

em  Belo  Horizonte,  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 as condições de
infraestrutura e saneamento básico do Bairro Boa Vista, tendo em vista as recentes
inundações ali ocorridas. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para  ouvir  as  Sras.  Irma  Isabel  de  Moura,  presidente  da  Associação  Pró-
Melhoramento do Bairro Boa Vista e Adjacência; e Maria Consuelita Oliveira, gerente
de  manutenção,  representando  Elson  Matos  Costa,  secretário  de  Administração
Regional Municipal Leste; e os Srs. Rogério de Abreu Milhorato, gerente do Distrito
Leste,  representando Eneida  Magalhães  de Lima,  superintendente  operacional  da
Copasa em Belo Horizonte; Ronaldo Romão da Silva, engenheiro civil, representando
José  Lauro  Nogueira  Terror,  secretário  municipal  de  Obras  e  Infraestrutura  e
superintendente da Sudecap; Pedro Assis Neto, chefe da Seção de Operação Leste,
representando Sidnei Bispo, superintendente de Limpeza Urbana - SLU; e Antônio
Henrique Vieira Pimenta Drumond, técnico social do Núcleo de Alerta a Chuvas da
Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 28 de abril de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Rogério Correia - Fred Costa.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

24/4/2014
Às 19h15min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados João Leite  e

Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência
informa que a reunião se destina a discutir a violência nos Bairros Jaraguá e Dona
Clara e a instalação de uma área integrada de segurança pública - Aisp - na região da
Pampulha. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Josué Costa Valadão,
secretário  municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte,  agradecendo  o  convite  para
participar da reunião da Comissão de Segurança Pública no Bairro Dona, em 24/4/14,
justificando sua ausência e informando o nome de seu representante. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Jocélia Maria de
Castro Leão,  representante do Instituto Mirian Brandão de Apoio Social;  Maria do
Rosário Gomes Pereira, diretora da Escola Estadual Anita Brina Brandão; Walewska
Abrantes, representante da Associação Comunitária da Região do Jaraguá; e os Srs.
Domingos Sávio, deputado federal; Hiperides Dutra de Araújo Ateniense, secretário
municipal Adjunto de Gestão Administrativa de Belo Horizonte, representando o Sr.
Márcio Araújo de Lacerda, prefeito municipal de Belo Horizonte; Ten.-Cel. PM José
Carlos Felício, comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar, representando o Cel.
PM Márcio Martins Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais;
Emício de Oliveira e Silva, delegado de Polícia, representando o Sr. Oliveira Santiago
Maciel, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Cel. PM Edvaldo Piccinini
Teixeira,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Pe.  Weliton  da  Silva
Lopes, da Igreja Santo Antônio; Pastor Auremar dos Santos Brito, da Igreja Batista
Getsêmani; Arnaldo Fernandes Ferreira, representante do Conselho Comunitário de
Segurança Pública - Consep - 16 Aisp 11;Valcir Peres de Aguiar, morador do Bairro
Dona Clara; Mark Anthony Hastings, diretor do Colégio Dona Clara; Edmilson Tadeu
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Silveira Carneiro, presidente do Consep 18; Edilson de Oliveira Júpiter, presidente da
Associação Comunitária do Aeroporto, que são convidados a tomar assento à mesa.
O  Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Duarte Bechir.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/4/2014
Às 9h15min, comparece na Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro, no Município

de Montes Claros o deputado Rogério Correia, membro da supracitada comissão.
Está presente também o deputado Paulo Guedes. Havendo número regimental,  o
presidente, deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião se destina a debater supostas violações de direitos humanos ocorridas em 26
de  dezembro  de  2013,  durante  uma ação  de  despejo  no  Bairro  Vila  Atlântida.  A
presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.
Elisângela Alves Mota, gerente do Parque Estadual Lapa Grande; Iasmim Chequer
Cavalcanti,  membro do Levante Popular -  Montes Claros; Maria José Marques de
Souza,  moradora  do  Bairro  Vila  Atlântida  em  Montes  Claros;  e  os  Srs.  Edvaldo
Marques  Araújo,  secretário  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Montes  Claros,
representando  o  Sr.  Ruy  Adriano  Borges  Muniz,  prefeito  desse  município;  Pe.
Reginaldo Cordeiro de Lima, pároco da Paróquia Santos Reis em Montes Claros;
Cap.  PM  Valter  Soares  Silva,  representando  Cel  PM  César  Ricardo  de  Oliveira
Guimarães, comandante da 11ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais em Montes
Claros;  Carlos  Alberto  Athayde Morais,  coordenador-geral  do  Sindicato  Único  dos
Trabalhadores em Educação - Sind-UTE - Montes Claros; Marcos Antônio de Souza,
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advogado em Montes Claros; Cláudio Prates, vice-presidente da Câmara Municipal
de  Montes  Claros;  Rodrigo  Maia  de  Oliveira,  vereador  da  Câmara  Municipal  de
Montes  Claros;  José  Aparecido  de  Oliveira,  morador  na  Vila  Atlântida,  que  são
convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de abril de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.700/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública o Movimento Estudantil do Brasil - MEB -, com sede no
Município de Ibirité.

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

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

Fundamentação
A proposição  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Movimento

Estudantil  do Brasil  -  MEB - com sede no Município de  Ibirité,  pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa dos estudantes do
Brasil.

Na consecução desse propósito,  a instituição  oferta cursos, debates e palestras,
com o objetivo de conscientizar os estudantes de seu papel de cidadãos em um país
democrático, e realiza intercâmbios culturais, educacionais, políticos e sociais, entre
outras atividades.
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Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos
cidadãos do Município de Ibirité, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.700/2013, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.802/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  -  Apae  -  de
Caetanópolis, com sede no Município de Caetanópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  19/12/2013 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 4.802/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Caetanópolis, com sede
no Município de Caetanópolis.

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

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 21 veda a
remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 56 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere, com sede e atividades no País.

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

Projeto de Lei nº 4.802/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.985/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento de Políticas Públicas do Leste
de Minas, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/3/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Em virtude da Decisão da Presidência de 19/3/2014, esta proposição foi anexada
ao Projeto de Lei nº 4.918/2014, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
Com a retirada de tramitação desse projeto, a Presidência da Casa, em 9/4/2014, nos
termos do art. 188 combinado com o art. 102 do Regimento Interno, deu continuidade
à tramitação da proposição em análise.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar do projeto 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 4.985/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento de Políticas Públicas do Leste de Minas, com sede
no Município de Governador Valadares.

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,  registrado  em  19/2/2014,
determina, no art. 30, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá em benefício de entidade congênere, com personalidade jurídica e registro
no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social;  e,  no  art.  32,  que  seus  diretores  e
conselheiros não serão remunerados.

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

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

Projeto de Lei nº 4.985/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

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

Políticas Públicas, com sede no Município de Governador Valadares.”.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.095/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Casa de Repouso Confrade Antônio do Carmo Pimenta, com sede
no Município de Rio Paranaíba.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.095/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Repouso Confrade Antônio do Carmo Pimenta, com sede no Município de
Rio Paranaíba.

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. 31 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso IV,
que  as  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no inciso V, 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,
preferencialmente  vinculada  à  Sociedade  São  Vicente  de  Paulo,  com  sede  e
atividades no Município de Rio Paranaíba, ou a entidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.095/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.096/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe institui a Semana
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Estadual  de  Conscientização  e  Defesa  da  Promoção  da  Educação  Inclusiva  aos
Alunos com Necessidades Educacionais Especiais,  a ser realizada anualmente na
segunda semana do mês de junho.

Publicada no  Diário do Legislativo de 10/4/2014,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

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  5.096/2014  de  instituir  a  Semana  Estadual  de

Conscientização  e  Defesa  da  Promoção  da  Educação  Inclusiva  aos  Alunos  com
Necessidades  Educacionais  Especiais,  a  ser  realizada  anualmente  na  segunda
semana do mês de junho.

A proposição prevê,  em seu art.  2º,  que a referida semana tem como objetivos
defender os direitos dos alunos com necessidades educacionais especiais, inclusive
aqueles que requerem maior apoio pedagógico, e, especialmente, contribuir para a
disseminação, a consolidação e a efetivação da educação inclusiva como forma de
combater a discriminação e a intolerância e de promover o respeito e a dignidade. No
art. 3º, autoriza o Poder Executivo a realizar palestras de esclarecimento à população,
propagandas  publicitárias,  distribuição  de  folhetos  informativos  e  explicativos,
podendo envolver a rede pública de ensino e de educação, as instituições de defesa
e proteção dos direitos das pessoas com necessidades educacionais especiais e as
entidades do terceiro setor.

Em  sua  justificação,  o  autor  do  projeto  enfatiza  sua  intenção  de  combater  a
discriminação  e  a  disseminação  de  ideias  preconceituosas  que  impedem  a
concretização do pleno desenvolvimento educacional dos alunos com necessidades
especiais.

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
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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
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,  a  proposição  em  análise  possui
algumas impropriedades que devem ser sanadas.

Inicialmente,  cabe  esclarecer  que  não  há  um  calendário  oficial  de  datas
comemorativas no Estado, conforme mencionado no parágrafo único do art.  1º do
projeto. De fato, cada secretaria estabelece as datas relacionadas com seu campo de
atuação e, se for o caso, as atividades específicas que desenvolverá para comemorá-
las. Esse procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo, que nada
mais faz do que implementar o comando da norma que instituiu a data comemorativa.
Assim,  torna-se  dispensável  comando  legal  destinado  a  inserir  a  data  criada  no
calendário de eventos do Estado, uma vez que ele inexiste.

Outro  ponto  que  deve  ser  observado  refere-se  à  autorização  dada  ao  Poder
Executivo para realizar atividades relacionadas com a data que se pretende instituir. A
organização e o funcionamento da administração pública cabem, privativamente, ao
governador do Estado, por força do inciso XIV do art. 90 da Constituição Mineira, 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 as imprecisões técnicas apontadas
e adequar a matéria à técnica legislativa.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 5.096/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização e Defesa da Educação Inclusiva.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  e  Defesa  da  Educação

Inclusiva, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de junho.
Art. 2º - A Semana de Conscientização e Defesa da Educação Inclusiva tem como

objetivo:
I - defender os direitos dos alunos com necessidades educacionais especiais;
II - assegurar a consolidação da educação inclusiva;
III - combater a discriminação e a intolerância;
IV - promover o respeito à diversidade.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão,  relator -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.106/2014

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 Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do
Canjuru  e  do  Rio  das  Pedras  -  ACPPRCRP  -,  com  sede  no  Município  de
Itamarandiba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.106/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do Canjuru e do Rio das
Pedras - ACPPRCRP -, com sede no Município de Itamarandiba.

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

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

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que 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.  35,  parágrafo  único,  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  outro  órgão
público.

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

Projeto de Lei nº 5.106/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.125/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Sociedade  Esportiva  São  Jorge,  com  sede  no  Município  de
Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.125/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Esportiva São Jorge, 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. 61, § 1º, que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de
entidade  congênere  de  caráter  assistencial  e  filantrópico;  e,  no  art.  71,  que seus
dirigentes não serão remunerados.

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

Projeto de Lei nº 5.125/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.127/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade  pública  a  Associação  15  Eterna  Paixão  Esporte  Clube,  com  sede  no
Município de Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.127/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação 15 Eterna Paixão Esporte Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

O estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 65, parágrafo único, que, no
caso  de  dissolução  da  entidade,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a
entidade congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade pública estadual;
e,  no  art.  76,  que as  atividades  de  seus  dirigentes,  conselheiros,  associados  ou
instituidores não serão remuneradas,  sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
dividendos, vantagens ou benefícios, sob qualquer forma.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

Projeto de Lei nº 5.127/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a entidade 15 Eterna Paixão Esporte

Clube, com sede no Município de Santa Luzia.”.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.129/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Membros  Ativos  de  Floresta,  com  sede  no
Município de Central de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.129/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Membros Ativos de Floresta, com sede no Município de Central de
Minas.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 15 e 45, que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, legalmente constituída e registrada; e, no art. 46, que seus dirigentes,
conselheiros,  mantenedores  ou  associados  não  serão  remunerados,  sendo-lhes
vedado o recebimento de bonificação ou vantagens, sob qualquer forma ou pretexto.

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

Projeto de Lei nº 5.129/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
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Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio
de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.130/2014
Comissão de Constituição e Justiça

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

de utilidade pública a Associação Bom Destino Futebol Clube, com sede no Município
de Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/4/2014  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.130/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Bom Destino Futebol Clube, com sede no Município de Santa Luzia.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.
66  determina  que,  no  caso  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será
destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  declarada  de  utilidade
pública estadual; e o art. 77 veda a remuneração de seus dirigentes.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.
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Conclusão
Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 5.130/2014 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Bom Destino Futebol Clube,

com sede no Município de Santa Luzia.”.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa,  presidente -  Duilio  de Castro, relator  -  André Quintão -  Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.018/2013

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe dispõe sobre
a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
São Gonçalo do Rio Abaixo o trecho que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  3/5/2013,  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 14/5/2013, o relator solicitou o encaminhamento da proposição, nos
termos  do  art.  301  do  Regimento  Interno,  ao  diretor-geral  do  Departamento  de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e ao prefeito municipal
de São Gonçalo do Rio Abaixo, para que estes se manifestassem sobre o negócio
jurídico pretendido.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.018/2013 dispõe sobre a desafetação do trecho da Rodovia
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MG-129 compreendido entre o Km 45,5 e o Km 48. Autoriza, ainda, a doação dessa
área ao Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, para que passe a integrar seu
perímetro urbano. 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-
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-129 ao patrimônio do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo
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.
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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 20/5/2013, do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -  DER-MG -,  em que essa
autarquia se declara favorável à pretensão do projeto em exame.

Por seu turno, o prefeito municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio do
Ofício nº 35/2014, explicitou o interesse dessa municipalidade em integrar o referido
trecho ao perímetro urbano, em razão do crescimento da cidade.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição  de  lei  em  análise,
apresentamos, no final deste parecer, as Emendas nºs 1 e 2, com a finalidade de
identificar com clareza o trecho a ser doado e sua finalidade, adequando o texto à
técnica legislativa

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 4.018/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-129 compreendido entre o Km

45,5 e o Km 48, com a extensão de 2,5 km (dois vírgula cinco quilômetros).”.
EMENDA Nº 2

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2° - (…)
Parágrafo  único  -  O  trecho  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  integrará  o

perímetro urbano do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo como via urbana.”.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.900/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Carlos Henrique, o Projeto de Lei nº 4.900/2014 “dispõe
sobre a cobrança de pedágio nas rodovias estaduais e dá outras providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/2/2014,  a  proposição  foi  distribuída  à
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e
Obras Públicas e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
A proposição pretende a compensação de valores comprovadamente pagos nos

pedágios  das  rodovias  estaduais  com o  valor  devido  a  título  de  Imposto  sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. A compensação é limitada a até 20% do
valor do imposto devido.

Na justificação,  consta o argumento  de  que o pedágio  e  o  IPVA têm a mesma
função,  qual  seja  ampliação  e  manutenção  de  ruas  e  estradas,  de  forma que  o
contribuinte estaria sendo duplamente tributado.
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Primeiramente, cumpre ressaltar que a cobrança de pedágio constitui  retribuição
pela  utilização  de  vias  conservadas  pelo  poder  público.  O  serviço  público  de
conservação de vias usualmente é delegado na forma do art. 175 da Constituição da
República, segundo o qual “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente
ou  sob  o  regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  através  de  licitação,  a
prestação de serviços públicos”.

Assim,  nos  termos  do  dispositivo  constitucional  transcrito,  os  serviços  públicos
podem  ser  prestados  diretamente  pela  administração  pública  ou  de  forma
descentralizada,  por  meio  de  concessão  ou  permissão.  O  parágrafo  único  desse
mesmo artigo  determina,  ainda,  que  a  lei  disporá  sobre  o  regime das  empresas
concessionárias  e  permissionárias,  o  caráter  especial  de  seu  contrato  e  de  sua
prorrogação,  as condições de caducidade,  fiscalização e rescisão,  os direitos  dos
usuários, a política tarifária e a obrigação de manter um serviço adequado.

Ademais,  em seu art.  22, inciso XXVII,  a Carta Magna estabelece que compete
privativamente  à União legislar  sobre normas gerais  de contratação,  em todas as
modalidades.  Em  cumprimento  aos  citados  dispositivos  constitucionais,  a  União
editou as Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, de 7 de julho de 1995,
instituindo essas normas.

Tendo em vista que a Lei nº 9.074, de 1995, no art. 2º, sujeita as concessões e
permissões  ao  crivo  autorizativo  legal,  foi  editada,  no  âmbito  estadual,  a  Lei  nº
12.219,  de 1º de julho de 1996.  O referido diploma autoriza o Poder Executivo a
delegar a prestação de determinados serviços públicos, a exemplo dos serviços de
construção,  restauração,  conservação,  manutenção,  ampliação  e  operação  de
rodovias e de obras rodoviárias que sejam de competência do Estado, e estabelece
normas para tanto. A citada lei estabelece, no art. 6º, que “a tarifa dos serviços será
fixada, reajustada e revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos
no edital e no contrato, observado o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, a legislação vigente e as normas regulamentares”.

Assim, na hipótese de delegação de serviço público, as normas constantes no edital
de licitação e no contrato deverão obedecer  ao princípio do equilíbrio  econômico-
financeiro do contrato, o que, segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro,
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significa garantir que o contratado tenha assegurada a percepção de remuneração
que lhe permita executar  suas obrigações e manter,  durante toda a execução do
contrato,  a  relação  custo-benefício  estabelecida  no  momento  de  sua  celebração
(Parcerias na Administração Pública, São Paulo, Editora Atlas, 4ª ed., p. 77).

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que eventual dedução no pagamento de tarifas
de pedágio na forma pretendida pelo projeto em análise não implicaria desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, pois o cidadão continuaria a pagar integralmente o
pedágio que lhe fosse cobrado nas rodovias estaduais.

Entretanto, a compensação pretendida da totalidade do valor de pedágio pago com
até 20% do valor devido a título de IPVA implica concessão de benefício de natureza
tributária,  o  qual  exigirá  renúncia  de  receita.  Não  implicaria  ônus  para  o
concessionário  do  serviço  público,  mas  poderia  representar  ônus  para  o  Estado.
Salientamos  que,  para  implementação  de  medida  de  tal  natureza,  deverá  ser
observado  o  disposto  na  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  (Lei  de
Responsabilidade Fiscal  -  LRF), que, em seu art.  14, dispõe que a concessão ou
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de  receita  deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  do  impacto  orçamentário-
financeiro  no  exercício  em  que  iniciar  sua  vigência  e  nos  dois  exercícios
subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deve ainda
ser  demonstrado  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei
orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais ou deverá a proposta estar
acompanhada de medidas de compensação, por meio de aumento de receita, o que
não se verifica no caso em análise.

Quanto ao argumento de que o contribuinte estaria sendo duplamente tributado,
compreendendo-se tal assertiva como bis in idem tributário, ainda assim concluímos
que a proposição não deve prosperar.  Isso porque o  bis  in  idem tributário  ocorre
quando se verifica a exigência de impostos iguais pelo mesmo poder tributante, sobre
o mesmo contribuinte e em razão do mesmo fato gerador, embora em razão de leis
distintas.

Mas  o  pedágio  não  é  imposto,  e  há  inclusive,  controvérsia  na  doutrina  e  na
jurisprudência  se  aquele  tem  ou  não  natureza  tributária.  No  caso  em  exame,  o
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pedágio  muito mais se  assemelha a preço público,  na espécie tarifa,  visto que é
cobrado  mediante  regime  de  permissão  ou  concessão,  submetendo-se  à  política
tarifária,  o que afasta a sua natureza tributária.  Nesse sentido, cite-se decisão do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  Apelação  Cível  nº  1.0024.08.942414-7/002,  D.J.
8.8.2013. Se o pedágio não é tributo, não se pode falar que o cidadão está sendo
duplamente tributado.

E, ainda que se superasse tal argumento, não há que se falar em fatos geradores
iguais. O pedágio é contraprestação pelo serviço público de conservação de vias. O
IPVA tem por fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie,
sujeito  a  registro,  matrícula  ou  licenciamento  no  Estado.  Incide  também  sobre  a
propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento
no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado.

De todo modo, vemos que o pedágio é uma contraprestação por um serviço público
prestado, referente à conservação das vias. Já o IPVA é devido pelo proprietário de
veículo automotor e, por ser imposto, está sujeito ao princípio constitucional da não
afetação (art. 167 da Constituição Federal), salvo exceções específicas. Tal princípio
implica dizer que não pode haver vinculação da receita pública de impostos a certas
despesas. A doutrina aponta algumas funções principais de tal princípio: as receitas
públicas devem formar uma massa distinta e única, cobrindo o conjunto das despesas
públicas, pois somente assim é possível o planejamento.  E por ser  expressão da
universalidade,  a não afetação da receita reforça também a legalidade,  o controle
parlamentar e a ideia de planejamento integrado. Além disso, a não afetação prende-
se ao caráter redistributivo dos impostos (Mizabel Abreu Machado Derzi, em nota de
atualização na obra de Aliomar Baleeiro, Direito tributário brasileiro, 11 ed., Forense,
1999, p. 199).

Como  visto,  não  obstante  a  nobre  razão  da  proposição,  de  desoneração  do
cidadão, não nos afigura possível a compensação pretendida, pelas razões expostas.

Conclusão
Dessa forma, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 4.900/2014.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
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Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio
de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.093/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por  intermédio da Mensagem 644/2014,  o governador  do  Estado enviou  a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo autorizar o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 10/4/2014 e distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar  da matéria em seus aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 5.093/2014 de conferir a necessária autorização legislativa

para que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - possa doar ao Estado o imóvel com área de 9.750m², situado no Município
de Estrela do Sul e registrado sob o nº 3.622, na ficha 1 do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Estrela do Sul.

A transferência de patrimônio público,  ainda que para outro ente da Federação,
deve obedecer ao art. 18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa,
avaliação prévia 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.

No  plano  infraconstitucional,  o  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que
regulamenta  o  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição Federal  e institui  normas  para
licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige  autorização  legislativa,
avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta no caso
de doação, entre outros institutos previstos na lei. Ademais, esse dispositivo impõe a
subordinação do contrato de transferência de domínio ao atendimento do interesse
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público, o que pode ser observado nas cláusulas de destinação e reversão do imóvel.
Em relação à proposição em análise, o propósito de atender ao interesse público

está manifesto no parágrafo único do art. 1º do projeto, que determina que o imóvel
será destinado à instalação de uma escola estadual, a fim de responder à demanda
escolar daquela comunidade.

Como a proposição em exame não traz a cláusula de reversão, exigida pelo § 1º do
art. 17 da citada lei federal, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que
prevê que o bem retornará ao patrimônio  do  doador  se,  no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a finalidade
prevista.

Por fim, é importante observar que foi anexado ao processo laudo de avaliação do
imóvel, realizado pela Comissão de Avaliação de Imóveis do Município de Estrela do
Sul,  nomeada  pela  Portaria  nº  43/2013,  que,  considerando  as  características  do
imóvel e tendo como parâmetro os preços praticados naquela localidade, avalia  o
bem em R$45.000,00.

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

do Projeto de Lei nº 5.093/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Acrescente-se o seguinte art. 2º:
“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 for
dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.”.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.133/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  o
projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa o  percentual  de  revisão anual  dos vencimentos  e
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proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao
ano de 2014.

Publicada no  Diário do Legislativo em 23/4/2014, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame fixa em 6% o índice de revisão anual dos vencimentos dos

servidores do Poder Judiciário para o ano de 2014. O art. 1º da proposição prevê que
a partir de 1º de maio de 2013, por força da aplicação do referido índice de revisão, o
vencimento constante no item “b” do Anexo X da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de
2000, passa a ser de R$1.027,13.

De acordo com a justificação do projeto, o percentual fixado corresponde à previsão
aproximada do Índice  Nacional  de  Preços ao Consumidor  Amplo -  IPCA -  para  o
período.

Sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  cumpre  dizer  que  a  proposição  confere
efetividade  ao disposto  no  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da  República,  cujos
termos seguem transcritos: “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de
que  trata  o  §  4º  do  art.  39  somente  poderão  ser  fixados  ou  alterados  por  lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Trata-se,  pois,  de  mera  recomposição  remuneratória,  em  face  de  perdas
inflacionárias. A data-base fixada pela proposição segue o parâmetro para a revisão
dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do  Estado
estabelecido pela Lei nº 18.909, de 31 de maio de 2010, qual seja 1º de maio.

Ressalte-se que há reserva de iniciativa do Tribunal de Justiça para deflagrar o
processo legislativo sobre a matéria, nos termos do art. 66, IV, “a”, da Constituição
Estadual.  Cite-se ainda o art.  104,  II,  da  Carta  Mineira,  segundo o qual  compete
privativamente  ao  Tribunal  de  Justiça  propor  ao  Poder  Legislativo  “a  criação  e  a
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extinção de cargo e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe
forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes”.

Além disso, é preciso examinar a matéria, tendo em vista as condições e os prazos
a  serem  observados  em  ano  eleitoral  para  a  concessão  de  reajustes  para  os
servidores públicos. A Lei  Federal  nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,  Lei  das
Eleições,  traz  uma  série  de  normas  com  o  intuito  de  garantir  a  probidade
administrativa, a igualdade entre os candidatos e os partidos políticos, assim como a
legitimidade das eleições.

O inciso VIII do art. 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, 180
dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize, na circunscrição do pleito, revisão
geral da remuneração dos servidores, a qual exceda a recomposição da perda de seu
poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Da leitura do dispositivo, conclui-se que
a  vedação  deve  ser  observada  apenas  se  a  revisão  exceder  a  inflação.  São
admitidos,  no  período  assinalado,  reajustes  para  reposição  da  perda  do  poder
aquisitivo do servidor. Sobre o tema, manifestou-se o Ministro Fernando Neves:

“A revisão  geral  de  remuneração  deve  ser  entendida  como  sendo  o  aumento
concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não tem por objetivo corrigir
situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras
específicas”. (Res. nº 21.296, de 12/11/2002, do TSE.)

É importante registrar,  ainda,  a necessidade de ser observado o limite temporal
previsto no parágrafo único do art. 21 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cumpre destacar que a exclusão expressa da revisão para os servidores a que se
refere o parágrafo único do art. 1º do projeto se deve ao fato de que, em relação a
eles, devem ser observadas as regras e os critérios estabelecidos pelo Regime Geral
de Previdência Social.

A propósito,  frise-se  que  esta  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  quando  da
apreciação dos Projetos de Lei nºs 4.663/2010, 2.125/2011, 3.298/2012 e 3.878/2013,
de  autoria  do  Tribunal  de  Justiça,  que  trataram  do  reajuste  dos  vencimentos  e
proventos  dos  servidores  do  Poder  Judiciário  do  Estado,  concluiu  pela
constitucionalidade de dispositivo idêntico ao da proposição em exame.
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Conforme consta  na  justificação do projeto,  a  despesa decorrente  da  aplicação
desse índice correrá a conta do orçamento consignado ao Tribunal de Justiça e ao
Tribunal de Justiça Militar, conforme previsto na Lei Orçamentária nº 21.148, de 15 de
janeiro de 2014.

Ressalte-se que a medida pretendida deve observar, ainda, o disposto no art. 169
da  Constituição Federal,  segundo  o  qual  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou
aumento de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes e se houver autorização específica na Lei nº 20.373, de 9 de agosto de
2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê em seu art. 14:

“Para  atender  ao  disposto  no  inciso  II  do  §  1º  do  art.  169  da  Constituição  da
República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração,
a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer
título, observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.”.

Por fim, destaque-se que o autor da proposição apresentou também, em seu ofício
de encaminhamento do projeto, a projeção do impacto orçamentário que será gerado
pela revisão remuneratória, destacando os seus reflexos na Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Sendo  assim,  caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária analisar o estudo do impacto e apurar se tais pontos se encontram
atendidos pela proposição.

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

do Projeto de Lei nº 5.133/2014.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.164/2014

Mesa da Assembleia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de lei sob comento dispõe sobre a
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revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  da  Secretaria  da
Assembleia Legislativa referente ao ano de 2014.

A matéria foi aprovada no 1º turno na forma original e vem agora a esta Mesa para
receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 195, combinado com o art. 79,
VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  análise  teve,  no  parecer  desta  Mesa  para  o  1º  turno,  seus

aspectos formais, financeiros e orçamentários devidamente apreciados.  Como não
houve  alterações  no  texto  apresentado  durante  a  sua  tramitação,  não  há  novas
questões a serem abordadas.

O projeto veicula, como destacado no 1º turno, a revisão geral anual preconizada
pela Constituição da República, no inciso X de seu art. 37, bem como no caput do art.
24 da Constituição Mineira. Assim, com a edição da Lei nº 19.838, de 2 de dezembro
de 2011,  ficou estabelecido o mês de abril  como marco para a  recomposição da
remuneração  e  dos  proventos  dos  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia
Legislativa. Com base nesses preceitos, apurou-se, de 1º de abril de 2013, data a
partir da qual vigorou o último reajuste concedido, até o mês de março de 2014, o
percentual correspondente a 6,15%, a vigorar, por conseguinte, a partir de 1º de abril
de 2014.

A revisão geral proposta sobre proventos e pensões não se aplica aos servidores
aposentados  cujos  proventos  tenham  sido  calculados  sem  paridade  com  a
remuneração  dos  servidores  ativos  e  sejam  reajustados  pelas  regras  do  Regime
Geral de Previdência Social - RGPS -, conforme o disposto na Lei Federal nº 10.887,
de 2004. Estão ainda fora do alcance da revisão dos proventos os servidores de que
trata o art. 9° da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de novembro de 2007, cujo
cálculo e sistemática de reajuste também se regem pelo RGPS.

Saliente-se, por fim, que o projeto em análise não trata de aumento real de salário,
mas da recomposição dos valores remuneratórios em virtude da inflação acumulada
nos  últimos  12  meses,  de  modo  a  buscar  a  manutenção  do  poder  aquisitivo  da
remuneração do servidor. Além disso, busca-se reconhecer o comprometimento e a
participação dos servidores desta Casa no esforço para atingir as metas institucionais
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traçadas para o Poder Legislativo, especialmente as metas estabelecidas no âmbito
do Direcionamento Estratégico Assembleia 2020.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.164/2014, no

2º turno, na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 29 de abril de 2014.
Dilzon Melo, relator.
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